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Förord

Sveriges kust- ocb skärgårdslandskap. Kulturhistoriska karaktärsdrag och käns
lighet för vindkraft utgör Riksantikvarieämbetets redovisning av ett regerings
uppdrag att beskriva kulturmiljövårdens intressen i förhållande till en utbygg
nad av vindkraft i kust-, havs- och fjällområdena. Uppdraget är ett led i en 
bredare kartläggning av förutsättningarna för en storskalig utbyggnad av vind
kraft. Förutom en översiktlig analys av landskapen utifrån deras känslighet för 
storskaliga vindkraftsetableringar, ingick i uppdraget att bedöma vindkraftens 
inverkan på kulturvärdena i förhållande till friluftslivets intressen. Det fram
hölls också att ålderdomliga karaktärslandskap som är särskilt känsliga för 
påverkan från moderna anläggningar skulle lyftas fram. Behov av omfattande 
fältstudier avseende fjällvärlden gjorde att denna utelämnades. Uppdraget redo
visades till regeringen i juni 2003. Riksantikvarieämbetets material har också 
utgjort underlag för det regeringsuppdrag Boverket haft att visa på de övergri
pande förutsättningarna för en storskalig vindkraftsutbyggnad. I föreliggande 
rapport har redovisningen kompletterats med bilder samt genomgått smärre re
daktionella ändringar.

Bakgrunden till uppdraget är riksdagens beslut om ett nytt energipolitiskt 
program 1997, där huvudpunkterna var att minska användningen av el och att 
skapa förutsättningar för ett ekologiskt uthålligt energisystem. Biobränslebase- 
rad kraftvärme, småskalig vattenkraft och vindkraft lyftes särskilt fram. Ar 
2002 beslutade riksdagen att anta propositionen Samverkan för en trygg, effek
tiv och miljövänlig energiförsörjning, där ett planeringsmål för vindkraftsut- 
byggnaden sattes till en produktion om 10 TWh till år 2015.

Efter metodanvisning från Riksantikvarieämbetet har kulturmiljöfunktioner
na på berörda länsstyrelser bistått med underlag för arbetet. Därutöver har 
gängse regionala och lokala kulturmiljö- och naturbeskrivningar använts. Vär
defull information har också inhämtats från de arbetsträffar med länsstyrelser
nas kulturmiljö-, naturmiljö- och planfunktioner som Riksantikvarieämbetet 
anordnat tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndighe
ten. Dialogen med länsstyrelserna har varit en del i en arbetsprocess för att ge 
Riksantikvarieämbetet underlag för sina egna bedömningar. Det material som 
tagits fram och de synpunkter som länsstyrelsetjänstemännen framfört har inte 
beretts formellt på länsstyrelserna och utgör således inte heller något ställnings
tagande från deras sida.

Rapporten har utarbetats av Pernilla Nordström vid kulturmiljöavdelningens 
plan- och bebyggelseenhet. Inom Riksantikvarieämbetet har Robert Bennett, 
Sara Bergvin, Michael Jerkemark, Peter Norman, Lena Odeberg samt Birgitta 
Sander i olika delar bistått i arbetet.

Stockholm i november 2003
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Uppläggning och slutsatser

Uppläggning

Redovisningen består av tre delar. I den inledande delen Kulturmiljö och vind
kraft sammanfattas förhållningssätt och utgångspunkter, vilka ligger till grund 
för de beskrivningar och bedömningar som görs. Delen Marinarkeologiska för
utsättningar behandlar marinarkeologiska förhållanden samt problematiken 
kring dessa. Slutligen följer den till omfånget största delen Sveriges kust- och 
skär gårdslandskap. Karaktärsdrag och känslighet för vindkraft. Efter en kort 
översikt, görs en områdesvis genomgång av Sveriges kust- och skärgårdsland- 
skap. Sammanlagt behandlas 16 kuststräckor. Inom varje område har sedan 
avgränsats värdekärnor som utifrån kulturhistorisk karaktär kulturhistoriskt 
innehåll bedöms vara särskilt känsliga för vindkraftverk. Känslighetsbedöm- 
ningen relaterar till två typer av avstånd: frisiktsområden, varifrån utblickarna 
bör hållas helt fria från vindkraft, samt ett generellt hänsynsavstånd om cirka 
1,5 mil från värdekärnorna. Självklart bör inte några vindkraftverk uppföras 
inom själva värdekärnorna. I ett framtida planerings- eller programarbete och 
vid prövning av enskilda vindkraftsetableringar måste givetvis fördjupade stu
dier av de aktuella områdena göras.

Riksantikvarieämbetets tolkning är att en storskalig utbyggnad av vind- 
kraftsanläggningar handlar om i utbyggnad i stor skala, vilken inte nödvändigt
vis alltid innebär stora anläggningar. Känslighetsbedömningen innefattar dock 
inte mindre enstaka vindkraftverk såsom gårdsverk. Friluftslivsaspekten be
handlas när den utgör en kompletterande kvalitet i de områden som av kultur
historiska skäl pekas ut.

Slutsatser

Kust- och skärgårdsområdena präglas av en stor variationsrikedom, där olika 
sträckor har sina förutsättningar och sin specifika historia och identitet. Utred
ningen har givit vid handen att stora delar av kust- och skärgårdsområdena har 
så höga kulturvärden att de inte bör tas i anspråk för vindkraftsutbyggnad. 
Förutsättningarna för vindkraftsetableringar är bäst i redan starkt exploaterade 
områden i kustzonen samt längre ut till havs. Kustnära etableringar - upp till 
cirka 1,5 mil från kusten - påverkar ofta en stor del av kuststräckan, särskilt om 
denna är konkav och flikig.
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Del 1
Kulturmiljö och 
vindkraft
Utgångspunkter och bedömningsgrunder



Landskap och vindkraft

Landskapet berättar vår historia

I bedömningar kring kulturmiljö och vindkraft hamnar landskapet på ett själv
klart sätt i centrum. Landskapet, med sina kulturhistoriska strukturer, är något 
av det mest stabila i vår omvärld och en viktig del av vår identitet. I landskapet 
kan vi läsa om vårt samhälles historia - om tidigare generationers nyttjande, 
verksamheter, ambitioner och tankevärld. Det finns mängder av tecken att note
ra, bara man ger sig tid. Vad man fäster sig vid beror förstås på kunskaper, 
vanor, förväntningar och behov men också på vilka syften man har med sin 
vistelse. Landskapet är en historiebok som alla kan ta del av. Men för att kunna 
tyda tecknen behövs också kunskap.

Förutom den intellektuella förståelsen inrymmer landskapet också mer svår- 
fångade upplevelser av helheter och skönhet. För att kunna ta till oss landskapet 
i hela dess omfattning krävs ett visst mått av koncentration. Och det är framför 
allt när vi ges tillfälle att sjunka in i landskapet som vi kan uppleva stunder av 
stark tillhörighet med de stora sammanhangen - naturen och historien.

Karaktär och innehåll

Vindkraftverk har en begränsad direkt fysisk inverkan på marken, men genom 
sin ständiga rörelse drar de blickarna till sig och tar landskapet i besittning vida 
omkring. Hur påverkar vindkraftsanläggningar möjligheten att läsa landskapet 
och möjligheten till att ta del av de så vitala - men subtila och svårbeskrivna - 
upplevelserna?

Vindkraftsanläggningars inverkan på kulturlandskapet kan sägas röra dels 
landskapets kulturhistoriska karaktär/helhet, dels landskapets kulturhistoriska 
innehåll. Karaktären avser landskapet med dess alla ingående delar; den 
sammansatta helheten av naturgeografiska förhållanden, övergripande struktu
rer och enskilda element. Karaktären sammanfattar ofta de förväntningar vi har 
på ett visst landskap, t.ex. uttryckt i form av regionala särdrag. Innehållet avser 
mindre områden eller objekt, såsom en fornlämning, en bymiljö eller ett skepps
vrak. Det är framför allt ett landskaps karaktär som kan förändras av vind
kraftsanläggningar och andra moderna storskaliga inslag, medan det oftast är 
möjligt att undvika skador på landskapets innehållsliga värden.

Typer av påverkan

Vindkraftverkens påverkan rör huvudsakligen tre områden. Den fysiska påver
kan avser själva markingreppet. Den visuella är mer långtgående och innefattar 
ett större omland. Den audiella påverkan tillför ett mekaniskt ljud. När vind
kraftverkets ljud förekommer bland andra mekaniska ljud, uppfattas det inte
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lika störande som när det utgör det enda mekaniska ljudet i en miljö av endast 
naturgivna ljud. Vindkraftens fysiska påverkan rör främst innehållet i ett land
skap. Den visuella och audiella påverkan rör karaktären.

Vindkraftverkens påverkan minskar med avståndet. Graden av påverkan är 
också beroende av landskapets naturgivna förutsättningar, såsom topografi och 
vegetation, samt av vindkraftverkens antal, storlek, placering och utformning. 
I ett område med höjdskillnader syns verken ibland inte ens på relativt nära 
håll, medan de längs dalgångar kan synas långt. Etableringar längs en bukt
ande eller flikig kustlinje - eller ute till havs - kan innebära att vindkraftverken 
syns längs en mycket lång sträcka och på långa avstånd.

Den påverkan en vindkraftsetablering har i relation till kulturmiljön kan 
beskrivas med hjälp av följande begrepp:

• Dominera - kan uppstå i historiska karaktärslandskap där vindkraftverken 
utgör främmande inslag. Anläggningens storlek är väsentlig i samman
hanget. Brottet mot tidssambandet blir påtagligt.

• Konkurrera - kan uppstå t.ex. vid en okänslig placering alltför nära ett land
märke eller något annat karaktärselement, men även gentemot en avgränsad 
helhetsmiljö med stark historisk eller regional särprägel.

• Inordna/underordna - kan främst uppstå i landskap som präglas av stor- 
skalig modern användning, där vindkraftverken utgör ett bland flera moder
na tillskott. Gäller dock inte större grupper av verk.

• Samverka - kan uppstå om det finns tidsmässiga samband med kulturland
skapet eller några särskilda anläggningar som genom sin karaktär kan sägas 
samverka med en vindkraftetablering. Samverkan kan uppstå om vindkraft
verken återger landskapet ett förlorat innehåll, t.ex. i eller i anslutning till en 
modern storskalig men nedlagd industrimiljö. Där skulle vindkraftverken 
kunna ses som en fortsättning på en industriell användning.
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Bedömningsgrunder

Tidssambandet

Vindkraftverk är nya högteknologiska, industriella anläggningar - ett påtagligt 
avtryck från vår tid. Den kanske viktigaste aspekten vid en lämplighets- 
bedömning är därför att se om det finns ett tidssamband mellan vindkrafts- 
anläggningen och den miljö den lokaliseras till. Har också landskapet en hu
vudsaklig prägel av ”det moderna samhället”? Kännetecknas det av en lång 
kontinuitet i nyttjandet, med spår i form av både förhistoriska och sentida in
slag? Eller är det fråga om ett landskap där få förändringar skett under 1900- 
talets andra hälft?

Det är viktigt att understryka att bedömningsnyckeln inte utgår från att äldre 
företeelser generellt ska tillmätas ett högre värde än senare tiders uttryck, utan 
från vilka egenskaper som bäst kan stå i samklang med och därmed bäst tåla en 
etablering av vindkraftverk. Vid bedömning av vindkraftens påverkan resone
rar vi kring tre olika typer av landskap: historiska karaktärslandskap, variera
de landskap med historisk dimension samt landskap huvudsakligen präglade av 
efterkrigstidens expansion och teknikutveckling.

I de historiska karaktärslandskapen är de historiska uttrycken särskilt tydli
ga, både i form av övergripande strukturer och enskilda element. Nytillskotten 
är få och underordnade helheten. Tiden tycks ha stannat av någon gång under 
1900-talets första hälft och det finns i allmänhet ett stort tidsdjup bakåt - ofta 
till förhistorisk tid. Det är lätt att i tanken förflytta sig i tiden. Det är ”ålderdom
ligheten” och tydligheten som utgör kriterierna, inte funktionen. Ett historiskt 
karaktärslandskap kan utgöras av en sedan länge övergiven industrimiljö lika
väl som av ett odlingslandskap. Oftast framstår de regionala karaktärsdragen 
tydligt. Dessa landskap svarar nästan alltid mot den bild som i det allmänna 
medvetandet finns av ”Bohuslän”, ”Fjällen”, ”Gotland” osv. Därför finns det 
också höga förväntningar knutna till dem. De historiska karaktärslandskapen 
är sårbara för vindkraftverk. Vindkraftverkens skala samt karaktär av modern 
teknologi i rörelse kan lätt konkurrera ut det historiska landskapets egenart. Det 
dras in i nutid och den historiska känslan försvinner. När de historiska karak
tärslandskapen ligger i anslutning till kusten kan också havsbaserade vindkraft
verk innebära en negativ påverkan. Här finns en naturlig och funktionell sam
hörighet med havet; det är horisonten och inte stranden som utgör gräns.

De varierade landskapen med historisk dimension återfinns i en stor del av 
landet. Kulturlandskapets grundstrukturer (bebyggelselägen, vägsystem, mark
användning m.m.) är relativt intakta sedan århundraden, ibland årtusenden till
baka. Samtidigt har efterkrigstidens teknikutveckling, verksamheter, tankeytt
ringar lämnat tydliga avtryck. Även om spåren från förindustriell tid är väl 
synliga, finns här en uppenbar kontinuitet till vår tid. Dessa landskap innehåller 
både gammalt och nytt. I paritet med detta kan de tåla en del nya inslag, som 
vindkraftverk, utan att helhetskaraktären behöver gå förlorad. Men inte över
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allt och inte hur många som helst. Lokalisering och antal måste noga övervägas 
från fall till fall. En förutsättning för en vindkraftsetablering är att det även 
fortsättningsvis ska vara den historiska dimensionen - inte vindkraftverken - som 
fångar besökarens uppmärksamhet.

Landskap och miljöer huvudsakligen präglade av efterkrigstidens expansion 
och teknikutveckling innefattar såväl levande industri- och hamnmiljöer som 
moderna odlingslandskap kännetecknade av rationella driftsformer, storskalig
het och tekniska inslag. Även stora kraftverksdammar kan höra hit. Det är den
na typ av miljöer som har bäst förutsättningar att inrymma vindkraftverk. De 
äldre historiska lämningarna har redan fått ge vika för det moderna urbanisera
de och industrialiserade samhällets avtryck. Etablering av vindkraft kan därför 
ske utan att kulturlandskapets helhetskaraktär behöver påverkas i särskild stor 
utsträckning. Det är endast i dessa landskap och miljöer samt till långt ut till 
havs som vindkraftsparker bör kunna komma i fråga.

Kulturhistoriska värden

En vindkraftsanläggnings påverkan på kulturmiljön kan bedömas utifrån olika 
kategorier av värden. Här resoneras kring upplevelsevärden, pedagogiska vär
den samt vetenskapliga värden. Upplevelsevärdena är de mest centrala värdena 
i vindkraftssammanhang. De är förknippade med att förvärva/insupa/fånga en 
förståelse för landskapets processer och människans historia i mer fria associa
tioner. Samtidigt inryms sådana saker som förväntningar på upplevelser och 
känslor. Landskapet kan ge upphov till igenkännande, nyfikenhet, beundran och 
hemkänsla. Här kan också mer svårfångade storheter som symbol- och tradi
tionsvärden ligga med som byggstenar. I det pedagogiska värdet ligger kultur
miljöns förmåga att, med eller utan hjälpmedel, få oss att förstå sammanhang. 
Med vetenskapligt värde menas att platsen eller objektet har ett dokument
värde, dvs. ett värde som källmaterial.

Det vetenskapliga värdet, som är nära kopplat till innehållet, är nästan alltid 
lättast att tillgodose vid vindkraftsetableringar. Det pedagogiska värdet, om det 
är uppmärksammat, bör i många fall också gå att ta hänsyn till. Upplevelsevär
dena är däremot betydligt svårare att hantera; här handlar det i hög grad om 
”indirekta” skador.

Friluftslivet och dess värden

Friluftsliv kan beskrivas som när människan tillgodogör sig värden i natur- och 
kulturlandskapet under sin fritid. Friluftsliv bygger på tillgång till ren luft, rena 
vattendrag och tilltalande miljöer. Ofta sammanfaller attraktiva områden för 
friluftsliv med områden av intresse för natur- och kulturmiljövården.

Landskapets värde för friluftsliv handlar till stor del om tillgänglighet, upp
levelser och aktiviteter. Tillgängligheten är en nödvändighet som underlättar 
för människor att tillgodogöra sig landskapets olika värden. Upplevelsevärdena 
och deras innehåll varierar naturligtvis från plats till plats.

Begreppen upplevelser och aktiviteter kan likställas med begreppen karak
tär/helhet och innehåll rörande landskapets natur- och kulturvärden. Upplevel
sevärden finns i landskap vars karaktär ger en särskilt positiv upplevelse vid 
vistelse. Aktivitetsvärden utgörs av i natur- och kulturstigar, badplatser, kanot-
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leder, fiskeplatser m.m. För friluftslivet är även tillgängligheten ett värde av stor 
betydelse.

I kust-, skärgårds- och fjällmiljöerna förstärker natur- och kulturmiljö
egenskaperna nästan alltid varandra. Miljöerna har höga upplevelsekvaliteter 
och utgör inte sällan attraktiva besöksmål. Här sammanfaller naturligt kultur
miljövårdens och friluftslivets intressen. Friluftslivets värden behandlas i denna 
rapport främst då dessa sammanfaller med eller förstärker upplevelsen av en 
kulturmiljö.

Bedömning av hänsynsavstånd

I känslighetsbedömningen relateras till två typer av avstånd: frisiktsområden, 
varifrån utblickarna bör hållas helt fria från vindkraft, samt ett generellt hän
synsavstånd om 1,5 mil från värdekärnorna.

I den ofta refererade danska rapporten Vindmøller i danske farvande (Miljø- 
og energiministeriets udvalg om havsbaserade vindmøller) anges att på 8 km 
avstånd har vindkraftverkens visuella inverkan på landskapet avtagit mycket. 
Vid ett avstånd om 1,2 mil sägs att vindkraftverken vid låga kuster glider under 
horisonten. Den danska studien utgår från verk om 450 kW, vilka i allmänhet är 
cirka 40 meter höga. Riksantikvarieämbetets fältstudier av vindkraftsanlägg- 
ningar vid den svenska kusten och i havet har dock givit vid handen att de 
danska riktvärdena inte rakt av kan överföras till det svenska landskapet och de 
ofta dubbelt så höga anläggningar som uppförs här.

Vid 1,5 mil har de studerade vindkraftverken visat sig vara väl synliga om 
än inte dominerande. Vid en utblick mot horisonten söker sig ögat automatiskt 
till dem. Bedömningen är att det behövs ett avstånd om cirka 1,5 mil för att 
vindkraftverken inte ska ta uppmärksamheten från ett känsligt kulturlandskap. 
Givetvis har olika områden olika förutsättningar, där topografiska förhållan
den, kuststräckans flikighet och buktighet samt närområdets påverkan av efter
krigstidens samhälle spelar in. Det generella hänsynsavståndet ska därför ses 
som ett riktmärke, varifrån avsteg måste kunna göras med både några kilome
ter neråt och uppåt. Genomgående är utblickarna ut mot havet mycket viktiga.

Från kulturhistorisk utgångspunkt finns det flera områden längs Sveriges kus
ter som besitter sådana värden att utblickarna från dessa bör hållas helt fria från 
vindkraftsverk och andra storskaliga anläggningar. I allmänhet torde vindkraft
verken försvinna i fjärran vid 3-4 mils avstånd. Det är dock svårt att ange ett 
mer preciserat mått. Med utvecklingen mot allt högre verk krävs givetvis också 
längre avstånd.
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Fornlämningar i marin miljö
Planerade vindkraftsetableringar till havs kan komma att beröra fornlämningar 
belägna under vattenytan, dels vid själva etableringsplatsen och dels i den 
sträckning där sjökabel dras. De marina fornlämningarna utefter Svenska kus
ten utgörs i första hand av vrak och stenåldersboplatser. I kustbandet där kabeln 
ansluts, kan sådana typer av fornlämningar som exempelvis hamnanläggning
ar, kulturlager, pålanläggningar och fasta fiskeanordningar förekomma. Förut
sättningen för att arbetsföretaget skall kunna undvika att beröra någon typ av 
fornlämning är i första hand kunskapen om lämningarnas belägenhet. Den stora 
osäkerheten vad gäller de marinarkeologiska lämningarnas förekomst gör dock 
att det för vindkraftsetablering till havs i varje enskilt fall sannolikt kommer att 
krävas en arkeologisk utredning.

Vrak

Definition, lagskydd och förekomst

Ett skeppsvrak är enligt 2 kap. 1 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) 
fast fornlämning, om minst etthundra år kan antas ha förflutit sedan skeppet 
blev vrak. Till en fast fornlämning hör också enligt 2 kap. 2 § KML ett så stort 
område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara fornlämningen och 
ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse.

Vrak enligt ovanstående definition förekommer i stort antal längs hela Sveri
ges kust, vilket kan förklaras av att Bottenhavet, Östersjön och vissa delar av 
Öresund upp mot trakten av Helsingborg har mycket gynnsamma bevarande
förhållanden för organiskt material (exempelvis trä). Salthalten i dessa vatten är 
låg, vilket gör att vissa nedbrytande organismer inte trivs. Västkusten har inte 
samma goda bevarandeförhållanden, men även här kan organiskt material be
varas under gynnsamma förhållanden (nedsjunket i lera etc).

Med de underlag som för närvarande finns att tillgå, är det inte möjligt att 
uttala sig generellt om vraktätheten i olika områden, men i eller i anslutning till 
inlopp, hamnar, farleder, fiske- och lastageplatser etc. är dock en koncentration 
att förvänta. Någon större systematisk inventering har inte genomförts under 
vatten, varför antal och koncentrationer är ytterst oklara.

Arkivmaterial och kunskapsläge

I det rikstäckande arkivet Svenskt Marinarkeologiskt Arkiv (SMA) finns uppgif
ter sammanställda om vrak och andra lämningar såsom boplatser, farledsspär- 
rar m.m. I SMA registreras fortlöpande alla kända lämningar som omfattas av 
KML. Successivt kompletteras registret också med uppgifter om yngre vrak. 
I arkivet finns bl.a. vrak- och förlisningsregistret, dykerikompaniets handlingar 
och diverse förteckningar över nätfästen.

Vrakregistret omfattar båtar och fartyg som förlist och vars positioner är 
kända, dvs. vraken har lokaliserats. I vissa fall är uppgifterna kortfattade med
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Översikt över förlisningar. Exempel på förlisningsuppgifter för några typområden utefter Sveriges 
kuster. Både fartyg förlista till havs och strandade ingår i uppteckningen.

Typområde Område Förlis- Varav Kommentarer
nings positions-
uppgifter bestämda

Öresund A: Kullen 64 Totalt 833 förlisningsuppgifter
(huvudsakligen Höganäs 92 (Söderhielm 1996:55)
Svenska sidan) Viken 85

Helsingborg 189
B: Landskrona 132
C: Malmö 51
D: Skanör- 220

Falsterbo

Utgrunden, Kalmar- 4 1 Ytterligare uppgifter finns om fartyg förlista i
sund Kalmarsund på väg till eller från Kalmar (SMA)

Sörmlandskusten A: Bråviken 17 ca Utefter Sörmlandskusten finns flera uppgifter om
Oxelösund vrak/förlisningar. De flesta spridda utefter gamla
Hävringe seglingsleder.

B: Ringsö 12 ca Särskilt i seglingsleden mellan skär och grynnor i
Hartsö Bråviken och kring Sörmlandsskärgårdens största
Lacka ögrupp kan koncentrationer iakttas.

Landsortsområdet i 
Stockholms södra 
skärgård

Öja 65 35 Exempel på innerskärgård. Att antalet positione- 
rade vrak är stort beror till stora delar på att om
rådet är relativt grunt och skyddat för väder och 
vind. Tillgängligheten för sportdykare har inne
burit att ett stort antal vrak har påträffats sedan 
1960-talet. (SMA)

Norra Upplands- Björns fyr Norra Upplandskusten är känd för sina svår-navi-
kusten Öregrundsgrepen gerade vatten. Särskilt kring Björns fyr, Öregrunds-

Östhammars kust- grepen och i skärgården öster om Gräsö samt
vatten Argos grund finns en mängd registrerade förlis

ningar. Sannolikt finns också många äldre oregist
rerade vrak

Gävlebukten, in
loppet till Gävle

Finngrunden 35 1 1 och i anslutning till Gävlebukten och inloppet 
till Gävle finns uppgifter om minst 300 förlis
ningar. Av dessa har cirka 25 inträffat i området 
Eggegrund-Lövgrund-Lövgrunds rabbar. (SMA)

Gävleborgskustens Storjungfrun - 70-tal Fler äldre vrak finns som ej registrerats
södra del ("Ljusne- 
Gävle")

Gåsholma

Gävleborgskustens A: Hornslandet- Agön 50-tal Sannolikt finns i detta område flera äldre
mellersta del ("Hu- B: Hornslandet, oregistrerade vrak.
diksvall-Söder-
hamn")

Bålsön, Kuggören 20-tal

Gävleborgskustens Jättholmarna, 40-tal Ett 40-tal kända förlisningar finns inom området.
norra del ("Gnarp") Vitörarna, Gran Sannolikt finns fler äldre oregistrerade vrak

Västerbottens- A: Holmöarna med 1 Holmöarkipelagen finns uppgifter om ett
kusten stora Fjäderägg 15-tal 100-tal förlisningsplatser. 1 vattnen mellan

B: Ratan 35 Grundskatan och Bjuröklubb finns sannolikt
C: Bjuröklubb 5 ca ytterligare oregistrerade vrak. Utanför Romelsön lik-
D: Kråkenäset i som vid Pite-Rönnskär finns några enstaka
E: Romelsön och 
Hamnskäret
F: Pite-Rönnskär, 
Kinnbäcksfjärden

1-2
vrak registrerade.

Nordmalings- Inseglingsleden mot 1 inseglingsleden finns förhållandevis många för-
Umeåkusten Nordmalings kyrka lisningar registrerade. Sannolikt finns ännu fler av 

äldre datum som aldrig registrerats.

Vänern Norra Vänerskärgår- 400 ca Europas största sötvattenssjö med sjöfart åtmins-
den, Ekens skärgård, tone sedan vikingatiden. Detta i kombination med
Lurö skärgård Väners- svårnavigerad, omväxlande topografi, skärgård
borgsviken, Hjortens med mängder av öar holmar och skär, gör att om-
udde, Hindens rev fattningen av vrak sannolikt kan räknas i 1000-tal.
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anteckningar endast om förlisningsplats och typ av fartyg, eventuellt komplette
rat med skisser över vrakplatsen. Andra rapporter kan vara mycket utförliga 
med detaljerade informationer om fartyget, sjöförklaring, ritningar, fotografier 
och i vissa fall även undervattensbilder. Förlisningsregistret består av tidnings- 
excerpter från 1720 till slutet av 1920-talet. Registret omfattar cirka 10 000 
uppgifter om förlista fartyg vars positioner är okända. Det ger därför endast en 
indikation på var ett visst fartyg kan tänkas ligga. Dykerikompaniets handling
ar presenterar dykerikommissariernas kvartalsberättelse till Amiralitetskolle- 
giet under perioden 1745-1831. Även detta register innehåller uppgifter där de 
inrapporterade vrakens positioner är osäkra. Antalet vrak uppgår till cirka 3 500. 
År 1996 påbörjade Sjöhistoriska museet tillsammans med Sjöfartsverket arbetet 
med att föra över informationen från arkivet till en gemensam databas, Sjöhis
toriska museets och Sjöfartsverkets Maritima Informationssystem (SjöMIS).

Arkivmaterialet är visserligen förhållandevis omfattande, men huvuddelen 
av förlisningsuppgifterna härrör från 1800-talet och positionsangivelserna är 
oftast oklara eller saknas helt. Förlisningsuppgifter äldre än 1800-tal är täm
ligen ovanliga, dessutom blir de färre och mindre exakta längre tillbaka i tiden. 
Detta innebär att man kan förvänta sig ett stort mörkertal av förlista fartyg från 
äldre tider.

Många vrak har uppmärksammats i samband med sportdykning. I och med 
att dykning med biandgas på senare år blivit vanlig bland sportdykare är det 
möjlig för dessa att nå betydligt större djup än tidigare. Bottenavsökande instru
ment utvecklas kontinuerligt. Fler vrak kommer som en följd av dessa faktorer 
att hittas även på djupare vatten.

Stenåldersboplatser

Kunskapsläget vad gäller marinarkeologiska lämningar är i dag inte tillräckligt 
för att ge mer än en högst generell bild av förekomsten av boplatser under vatten 
i Sverige. De undersökningar som gjorts är få och behöver i hög utsträckning 
kompletteras. Undersökningen av en boplats utanför Landskrona har dock visat 
ett betydande vetenskapligt värde. Boplatsen förefaller vara den äldsta kustbo
plats som påträffats i Sydskandinavien och härrör från den tidigmesolitiska 
Maglemosekulturen, cirka 7000-6000 f.Kr. (Ljungkvist m.fl. 1995:12). Likaså 
har flera fyndplatser med mesolitiskt material påträffats i anslutning till Saxåns 
forna dalgång och dess utlopp vid Landskrona (Ljungkvist 1992:4ff). Detta ger 
indikationer på att ytterligare submarina boplatser sannolikt finns utanför Ble
kinges och Skånes kuster, men även utanför södra Flallandskusten.

Att just stenåldersboplatser kan påträffas under vattenytan i första hand utan
för Sveriges sydligaste kust beror på att havsytan under vissa perioder av stenål
dern legat under den nuvarande. När havsytan stigit har stora landarealer över
svämmats och detta förlopp har i vissa fall gått relativt fort. Snabba höjningar 
av havsnivån innebär att boplatser kan ha blivit hastigt överlagrade och därför 
inte bortspolade av vattnet (Ljungkvist 1992:8). Dessa förutsättningar, som i 
viss mån gäller för Sydsverige, är än tydligare i Danmark där ett stort antal 
submarina arkeologiska lokaler påträffats. Huvuddelen av dessa utgörs av sten
åldersboplatser (Borgmark 1993:5). I Danmark har man utvecklat en metodik 
för att hitta boplatser baserad på topografi, bottenförhållanden och kustlinjens 
förskjutning. Boplatserna har företrädesvis varit belägna på väldränerad mark, 
t.ex. sandstränder, och påträffas vid framspringande näs, holmar, trånga sund,
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å/flodmynningar eller - vid öppna kuster - i skyddade vikar (Borgmark 
1993:19ff).

I följande sammanställning av områden med olika typer av indikationer re
dogörs för att submarina stenåldersboplatser har påträffas utanför Skånes och 
sannolikt även Blekinges kuster. Längs Skånes västkust och i Öresund kan bo
platser påträffas ner till 30 meters djup och utanför skånska östkusten ner till 
cirka 45 meters djup. Stenåldersboplatser kan också förekomma i vattnen utan
för Halland och eventuellt också södra Småland (förhållanden i inlandet ingår 
ej i denna sammanställning). Olika förutsättningar gör att dessa kan ligga på 
varierande djup.

Sammanställning av områden med olika typer av indikationer på submarina 
stenålderboplater.

Blekinge
kusten

En kraftig regression sker under Yngre Dryas och Preboreal tid. Vat
tenståndet har runt 7800 f.Kr. som lägst legat på en nivå cirka 20 
meter under den nuvarande för att sedan mycket snabbt höjas till cir
ka 4 meter över nuvarande nivå. En mindre regression har senare in
träffat under Boreal och Atlantisk tid då havsnivån legat 2-3 meter un
der nuvarande (cirka 7000-5500 f.Kr.). Från den senare regressionen 
har dateringar av tallstubbar på det aktuella djupet konfirmerat detta 
(Borgmark 1993:17). Stenålders-boplatser längs Blekinges kust bör 
kunna påträffas ner till cirka 20 meters djup.

Hanöbukten 1 Hanöbukten på Skånes östkust har stratigrafiska mätningar gjorts 
som pekar på att vattennivån under Preboreal tid låg cirka 45 meter 
under nuvarande nivå. Mellan 8500 och 7500 f.Kr. höjdes nivån med 
cirka 60 meter, alltså 6 cm per år (Ljungkvist 1992:6). Stenålders
boplatser längs Hanöbukten/Skånes östkust bör kunna påträffas ner 
till cirka 45 meters djup.

Öresund/
Skånska
västkusten

Mellan cirka 8300 f.Kr. och 6000 f.Kr. utgjorde det som i dag är Öre
sund en landbrygga mellan Skåne och kontinenten (Larsson m.fl.
1996:8). Vattennivån låg som lägst cirka 30 meter under dagens nivå. 
Nivån höjdes sedan i olika intervaller vilket resulterade i att Kattegatt 
och Östersjön så småningom fick kontakt via Öresund. Saxåns (vid 
Landskrona) forna dalgång kan spåras ner till cirka 24 meters djup 
(Ljungkvist 1992:4 ff) och flera fyndplatser med mesolitiskt material 
har påträffats i anslutning till denna, bl. a. Pilhaken 1 och 2 (5-8 meter 
djup), Pilhaken 3 (12-18 meter djup) och Pilhaken 4 (cirka 7 meter 
djup). Undersökningar vid Lernacken utanför Limhamn i samband 
med byggandet av Öresundsbron har inte påvisat några intakta kultur
lager eller boplatslämningar. De spridda fynd som gjorts pekar på att 
eventuella boplatser som funnits i området utsatts för kraftig erosion 
i form av strömmar och vågor (Dencker 1996:22). Pilhaken 4 utanför 
Landskrona har däremot visat ett betydande vetenskapligt värde. 
Boplatsen förefaller vara den äldsta kustboplats som påträffats i 
Sydskandinavien och härrör från den tidigmesolitiska Maglemose- 
kulturen, cirka 7000-6000 f.Kr. (Ljungkvist m.fl. 1995:12). Stenålders
boplatser längs Skånes västkust och i Öresund bör kunna påträffas 
ner till cirka 30 meters djup.

Hallands och 
södra Små- 
landskusten

Vid undersökningar utanför Hallandskusten 1939, påträffades utanför 
Vendelsön och Råön flintredskap som eventuellt skulle kunna härröra 
från översvämmade boplatser (Alin 1941:24). Motsvarande indikatio
ner finns också från Laholmsbukten. Eventuella uppgifter från södra 
Smålandskusten har inte påträffats inom ramen för detta arbete.
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Process vid handläggning av vindkraftsärenden

Mot bakgrund av att kunskapsläget om fornlämningar under vatten i dag inte är 
tillräckligt för att ge en detaljerad bild, kräver sannolikt varje enskilt fall av 
planerad vindkraftsetablering till havs att en arkeologisk utredning genomförs. 
Efter en inledande insamling och sammanställning av uppgifter från Fornmin- 
nesregistret (FMR) och Svenskt Marinarkeologiskt Arkiv (SMA) om kända forn
lämningar och fyndplatser i det aktuella området, kan länsstyrelsen bedöma om 
en arkeologisk utredning enligt 2 kap. ff § KMF skall utföras. En sådan utred
ning kan innefatta en inventering i fält i form av instrumentsökning och eventu
ellt dykningar. Fältinventeringen bör med fördel kunna samordnas med andra 
bottenkarteringar/undersökningar som exploatören behöver vidta. Resultatet 
granskas därefter av länsstyrelsen, Statens maritima museer och/eller därmed 
jämförbar institution, som har möjligheter att bedöma om marinarkeologiska 
indikationer finns inom det planerade arbetsområdet.

För att få en bra bild över eventuell boplatsförekomst i ett specifikt område 
krävs en noggrann analys av bottentopografi, bottenbeskaffenhet och kustlin
jens förskjutning. Även om strömmar och mänsklig påverkan på många platser 
lett till att boplatser och kulturlager förstörts eller eroderat bort, finns det förut
sättningar att påträffa intakta kulturlager eller på annat sätt vetenskapligt vär
defulla lokaler i skyddade lägen på botten. Dessa förhållanden gäller företrädes
vis för Sydsverige, där man kan förvänta sig att finna boplatslämningar under 
vatten. Eventuellt kan provgropar behöva grävas för att fastställa stratigrafi 
(lagerföljd) och förekomst av kulturlager. Boplatser kan vara svårupptäckta 
med sonar och här kan en s.k. sub-bottom profiler vara användbar. Denna ger 
ett tvärsnitt av bottens beskaffenhet. På västkusten, där vraken ofta är kraftigt 
nedbrutna ovan botten, kan samma instrument användas.

Den övergripande avsikten i 2 kap. KMF är att fornlämningar skall skyddas. 
Ett av länsstyrelsen fattat tillstånd till undersökning och borttagande är att be
trakta som ett undantag och ofta förknippat med betydande kostnader som åvi
lar exploatören. I samråd med länsstyrelsen bör därför i första hand sådana 
lägen som undviker att beröra marinarkeologiska indikationer väljas för såväl 
sjökabel som etableringsplats.
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Sveriges kuster. En översikt

Kusten som företeelse och identitet

Sveriges kust är 700 mil lång. Ingen kuststräcka är den andra lik. Östersjökus
tens sprickdalslandskap varierar med Skånes slätter och horstar, Skagerrakkus- 
tens bergkullsterräng och Ölands och Gotlands kalkstensberggrunder. Huvudde
len av vårt lands befolkning bor i kustbygder och kustsamhällen. För oss är våra 
kuster och skärgårdar en självklar tillgång men vid en internationell jämförelse 
framstår Sveriges kust- och skärgårdslandskap som något helt unikt, med få 
motsvarigheter i världen. Skärgårdar är i stort sett begränsade till områden som 
varit täckta av inlandsisar och som nu har landhöjning. Med skärgårdskust 
menas just en primär kust, som nyligen stigit upp ur havet och inte nämnvärt 
hunnit att påverkas av vågor och strömmar. Skärgårdsområden återfinns på 
ytterst få ställen i världen; de är koncentrerade till Skandinaviska halvön och 
Finland, Skottland, nordöstra Canada samt södra Chile. Skärgården längs 
svenska Östersjökusten och vidare över till Finland utgör världens största sam
manhängande skärgårdsområde.

Kusternas variationsrikdom är avhängig såväl naturgeografiska som kultur
historiska förhållanden. Naturgeografiska faktorer som berggrundens utseende 
och inlandsisens påverkan med avsmältning och landhöjning har gett de grund
läggande förutsättningarna för människans nyttjande. Utifrån dessa har kultu
rellt betingade faktorer som ägoförhållanden, maktstrukturer, traditioner och 
föreställningsvärldar mejslat ut kulturlandskapets organisation, markanvänd
ning, fornlämningsbild, bebyggelsestruktur och byggnadsskick. Många land
skap har sin identitet intimt förknippad med kusten. När Bohuslän, Halland, 
Skåne, Öland, Gotland, Ångermanland förs på tal, ser nog de flesta just kust
landskapet och dess miljöer framför sig. Kusten är ett givet besöksmål och ger i 
hög grad landskapet dess attraktivitet.

Särdrag och variation. Rätten till mark och vatten

Fiske, hamnverksamhet och sjöfart har in i vår tid starkt präglat Bohuslän och 
dess näringsliv. När Linnélärjungen Pehr Kalm reste genom Bohuslän vid 1700- 
talets mitt konstaterade han, att de flesta kustbor var ”utan större jordlapp att 
bruka än ett litet kålland”. Till skillnad från de flesta andra kustregioner i 
Sverige, har Bohuskusten långt tillbaka i historien dominerats av yrkesfiskare 
som bedrev ett specialiserat helårsfiske. Bohuslän är vår mest utpräglade fiske
bygd, där fisket bedrivits både intensivare och i större skala än på andra håll. 
En rad goda naturliga hamnar, närhet till rika fångstfält och ett kargt landskap 
som inte tillåtit jordbruk i någon större skala är några orsaker. Därtill kommer 
det fria fisket.

Hela Västkusten och Skåne skiljer sig från östkusten genom den fria fiskerät
ten. Längs Östersjökusten har rätten till fiske varit knuten till jordägande medan 
Västkustens fiskare inte ägde marken där de bodde. Där har de flesta fiskelägen
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ursprungligen legat på ofri grund. De har växt fram i trakter där ägobilden varit 
oklar och på marker som haft mycket lite intresse för jordägarna inåt land. Utan 
motstående intressen, kunde ett stort antal fiskelägen uppföras. Östersjökusten 
erbjöd också bättre förutsättningar för jordbruk, vilket gjorde det naturligt med 
en kombination av näringar.

I Halland resulterade jordbruksbyarnas snabba befolkningstillväxt under 
1700- och 1800-talen i att många obesuttna sökte sig till kusternas allmänning- 
ar, där så småningom fiskelägen uppkom. De s.k. strandsittarna förde en knapp 
tillvaro, efterhand etablerade de sig som yrkesfiskare med ett litet småbruk vid 
sidan av. Med trålfiskets införande och ett alltmer utpräglat och specialiserat 
yrkesfiske har många av de små fiskesamhällena försvunnit. I Skåne var fisket 
en viktig näring redan under medeltiden; fiskelägen växte fram som följd av en 
efterfrågan på fisk, även från utlandet. Fisket fortsatte att vara betydelsefullt in 
i vår tid. Under 1900-talet har de gamla utmarkerna tagits i anspråk för som
margästbyar eller inkorporerats i större urbana samhällsbildningar.

Kustbosättningarna längs Östersjökusten - från Blekinge till Bottniska viken 
- har fått en helt annan prägel. Fisket har i huvudsak bedrivits av kustbygdens 
bönder och städernas fiskarborgare. Östersjökusten uppvisar ett antal varianter 
på ett kombinerat näringsfång, där jordbruk, fiske och jakt varit basen. De stora 
skärgårdarna utanför Småland, Östergötland och Södermanland hade en bofast 
befolkning som både bedrev jordbruk och fiske från hemgården. Längre norrut 
var det vanligt att kustbyarnas invånare säsongsfiskade från fiskelägen i ytter- 
skärgården. För Stockholms skärgård var huvudstaden och möjligheten till av
salu en förutsättning. Genom avstyckning och försäljning av den egna marken 
möjliggjorde också det stora antalet självägande skärgårdsbor omvandlingen 
till en fritids- och rekreationsmiljö.

Gemensamma nämnare. Fiske, kommunikation 
och försvar

När landet steg ur havet var kusterna de områden som först togs i anspråk. Här 
fanns tillgång till fisk och säl, och i stora delar av landet kunde senare sanka 
strandängar nyttjas för fodertäkt och bete. Mångsyssleri med en kombination i 
näringsfånget kännetecknar merparten av landets kuster och skärgårdar. Under 
tusentals år utgjorde sjöarna, vattendragen och haven de viktigaste kommuni- 
kationslederna. Vid mynningar och goda hamnlägen uppstod samhällen. Havet 
var den givna kontaktlänken mellan olika delar av världen - för såväl fredliga 
som konfliktfyllda möten. På väl synliga platser ut mot havet har människan 
sedan tusentals år uppfört anläggningar för manifestation och försvar. Anlägg
ningar för fiske, kommunikation, manifestation och försvar är gemensamma 
nämnare och viktiga karaktärsgivare för hela Sveriges kust och skärgård.

Spår av fisket

Fiske har bedrivits så länge som människorna har vistats i kustlandet. Även om 
fisket har skett utifrån olika förutsättningar finns många gemensamma drag. De 
äldsta bebyggelselämningarna utgörs av tomtningar, dvs. lämningar av stenval
lar efter enkla byggnader som från järnåldern och framåt använts vid fiske- och 
säljakt. De återfinns utefter nästan hela kusten, men med vissa tydliga koncen
trationer. Detsamma gäller de svårtolkade labyrinterna, som också är ett åter-
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kommande inslag i de maritima miljöerna. Gistgårdar eller lämningar efter 
sådana finns mycket ofta i anslutning till nuvarande eller tidigare fiskelägen. 
Längs hela kusten finns också en hel del bevarade fiskelägen, några fortfarande 
i bruk medan andra nyttjas för fritidsboende. Genom bebyggelsestruktur, ut
formning och färgsättning får de en lokal/regional särprägel.

Havet som kommunikationsled

Sjömärken

Utmed våra kuster finns många lämningar som har anknytning till de gamla 
farlederna. På strategiska ställen med naturliga hamnar anlades handelsplatser, 
varav en del så småningom fick status som städer. För att vägleda sjöfarten 
användes olika sjömärken. Fram till och med medeltiden utnyttjade de sjöfaran
de avvikande former i naturen för att hitta rätt bland grynnor och skär. Senare 
uppfördes sjömärken i sten, vilka vi kan se en stor mängd rester av utefter far
lederna.

Fyrar och lotsplatser

De mest monumentala sjömärkena är fyrarna. I skärgårdsområdena är de sär
skilt tydliga, där avtecknar de sig som sista utposten mot det öppna havet. I 
Norden började man anlägga fyrar redan på 1200-talet. Under 1690-talet kon
stituerades Lotsverket, under vilket även fyrväsendet lydde. Fram till 1786 fanns 
dock endast elva fyrar i svenska vatten, till skillnad från närmare hundra lots
platser. Som ett billigare alternativ uppfördes i stället en rad båkar. På 1830- 
och 40-talen anlades flera nya fyrplatser. Ett viktigt skäl var en ökande handel, 
bl.a. med virke längs Norrlandskusten. Utbyggnaden fortsatte under de efterföl
jande decennierna. Även nu var det bl.a. den expansiva trävaruindustrin utmed 
Norrlandskusten som skapade ett stort behov av nya fyrplatser. Under de sista 
decennierna av 1800-talet inleddes den verkliga utbyggnaden av fyrbelysta far
leder runt kusterna. I början av 1900-talet upphörde nyanläggandet av större 
fyrplatser men utvecklingen av farledsbelysning fortsatte. Tillkomsten av de så 
kallade AGA-fyrarna i början av 1900-talet innebar dock början till slutet för de 
bemannade fyrplatserna.

Redan i Magnus Erikssons stadslag från 1350-talet talas om ”ledsagare” och 
vilka skyldigheter och vilket ansvar dessa hade. I och med Lotsverkets grundan
de fick lotsväsendet fastare former. Till varje lotsplats hörde ett eller flera lots- 
uppassningsställen - lotsstationer - där lots fanns att tillgå för uppsökande far
tyg. I regel fanns en lotsutkik med ständig vakttjänst. I slutet av 1600-talet bör
jade man också stationera tulltjänsteman ute i skärgården.

Nya transporter

Fram till 1800-talets mitt skedde i stort sett alla längre gods- och persontranspor
ter med båt längs kusten, på sjöar eller längs vattendrag. Under de senaste 150 
åren har nästan hela denna trafik försvunnit. Samma vatten som i dag utgör ett 
kommunikationshinder sågs förr som en förenande länk. Järnvägsväsendets 
framväxt decennierna efter 1800-talets mitt skapade helt nya kommunikations
möjligheter i inlandet, både för person- och godstrafik. Järnvägen och de nya 
samhällen som växte upp med den bidrog i hög grad till omstruktureringen av 
den svenska landsbygden. Samtidigt innebar järnvägen transportmöjligheter 
och ökade försäljningsytor för färsk fisk. Kustbygden förlorade allt mer sin roll 
som mötesplats och ansikte utåt.
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Manifestation, oroligheter och försvar

Rösen och fornborgar. Förhistorisk tid

Redan under bronsåldern uppfördes ett stort antal monumentala gravrösen i 
exponerade höj dlägen utefter i stort sett hela vår nuvarande kust. Att de anlagts 
på ett medvetet sätt, med avsikt att synas långt, råder det inget tvivel om. De 
kan ha haft betydelse för att markera ett territorium och/eller manifestera status.

Möjligen kan fornborgarna räknas som en slags tidiga försvarsanläggningar. 
På höj dpartier vid gamla farleder längs västkusten och södra och mellersta 
Östersjökusten återfinns ett betydande antal av landets fornborgar. Läget och 
utformningen har gjort att dessa borgar ofta har tolkats som offensiva; kanske 
kan de ha utgjort strategiska befästningar.

Slott, borgar och befästa städer. Medeltid till 1700-tal

Kust- och skärgårdslandskapet rymmer en stor mängd försvarsanläggningar 
från historisk tid. Tillsammans speglar de väsentliga delar av Sveriges rikspoli- 
tiska historia. Under den äldre medeltiden, fram till mitten av 1200-talet, var 
det svenska riket ett löst sammanhållet landskapsforbund. Under 1200-talets 
andra hälft genomfördes en försvars- och forvaltningsreform som medförde att 
slott, borgar och befästa sätesgårdar uppfördes på administrativt och försvars- 
strategiskt lämpliga platser, bl.a. till skydd för de viktigaste städerna. Kring 
1400-talets mitt var Älvsborg, Kalmar, Stegeholm (vid Västervik), Stegeborg 
(vid Slätbaken), Nyköping och Stockholm viktiga länsslott längs kusten. Vid 
denna tid fanns också befästa biskopgårdar, som t.ex. Läckö vid Vänern, vilka 
vid medeltidens slut förvandlades till borgar.

Först under Gustav Vasas tid befästes försvarets anläggningar mera långsik
tigt. Vid riksdagen i Västerås 1544 fattades beslut om att riksfästen skulle anläg
gas. Borgen placerades oftast på en holme i någon vik eller sjö och komplettera
des med murar och vallar, som t.ex. Stegeborg eller Hörningsholm på Mörkö 
utanför Trosa.

Under medeltiden och fram till 1600-talets slut märks de ständiga stridighe
terna mellan Sverige, Danmark och Norge genom att försvarsanläggningar el
ler befästa städer byggs vid dåtida gränser, framför allt i södra Sverige. Många 
av dessa är ännu synliga i landskapet, flertalet dock som ruiner. I freden vid 
Brömsebro 1645 tillfaller Gotland, Ösel, Jämtland och Härjedalen Sverige, och 
vid freden i Roskilde 1658 blir Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge svenska 
områden.

År 1680 anläggs Karlskrona som den svenska flottans örlogsbas med både en 
civil stad och befästningar, hamnar och skeppsvarv. Under 1700-, 1800- och 
1900-talen sätter en mängd militära anläggningar prägel på Karlskrona och 
skärgården utanför.

Gränsen mot öst. 1700-tal till 1900-tal

Under 1700- och 1800-talen riktas stridheterna mer mot länderna på andra si
dan Östersjön. Vid upprepade tillfällen går Sverige och Ryssland i krig. För 
bebyggelsen utefter vår nuvarande Östersjökust fick det stora nordiska kriget 
1700-1720 förödande konsekvenser. I avsikt att tvinga fram ett slut på kriget 
anföll en stor rysk flotta, med totalt 26 000 man, den svenska kusten sommaren 
1719. De svenska svårmanövrerade linjeskeppen var chanslösa och ryssarna 
härjade svårt, särskilt mellan Norrköping och Gävle där man brände ner hu
vuddelen av kustens och skärgårdens bebyggelse, inklusive alla närbelägna
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järnbruk. Ryssarnas försök att bryta sig in till Stockholm stoppades vid Baggens- 
stäket, kort därpå vände den ryska styrkan hem. När faran var över återvände 
skärgårdsborna och byggde upp sina gårdar. Förutom avsaknaden av bebyggel
se från tiden före 1719, har rysshärjningarna avsatt spår i form av att s.k. ryss
ugnar - stenkonstruktioner som ryssarna byggde som bak- och värmeugnar - 
påträffas här och var i skärgården.

Även om de sista striderna på svensk mark stod i Umeå år 1809 fortsatte 
oroligheterna runt Östersjön under 1800-talet, bl.a. med Krimkriget vid 1800- 
talets mitt. Detta föranledde ett fortsatt uppförande av försvarsanläggningar, i 
första hand kring Stockholm men också på andra strategiska platser som Karls
krona och Gotland.

Under 1900-talet gjorde den tekniska utvecklingen att även det militärteknis
ka spektrat ökade. I samband med andra världskrigets utbrott skedde en upp
rustning av försvaret där en satsning på flygvapnet skedde jämsides med att 
fasta anläggningar tillkom, som den s.k. Per-Albinlinjen med bunkrar m.m.

Kusterna i dag

Framsida och baksida

Västkusten

Under 1900-talet har kustsamhällenas ekonomiska och sociala liv gått mot en 
ökad specialisering. För Bohuskusten, där den knappa odlingsmarken gjort att 
fisk, hamnverksamhet och sjöfart sedan länge bedrivits med heltidssysselsatta 
yrkesmän, har de kustbaserade näringarna haft goda förutsättningar att överle
va. Som nämnts, ledde de halländska strandsittarnas fiske med kompletterande 
jordbruk aldrig till någon mer omfattande expansion, i stället dog fisket i stort 
sett ut utan att lämna särskilt många spår efter sig. Eftersom stranden var all
männing och utmark gjorde ingen anspråk på den. Först med 1900-talets bad
orts- och sommargästliv blev kusten mer intressant. Under 1900-talets första 
hälft bebyggdes delar av kusten med sommargästbyar eller inkorporerades i 
tätorterna. Av olika skäl och på olika sätt är Västsveriges kust i dag landsän
dans attraktiva framsida.

Östersjökusten

Längs Sveriges östra kust har naturförutsättningarna bidragit till att det sällan 
funnits någon skarp åtskillnad mellan hav och land. Fiske och jordbruk har 
bedrivits parallellt i en glidande skala, ofta med ytterligare sysslor vid sidan av. 
Med penninghushållning, rationalisering och nya kommunikationer följde ett 
allt mindre utrymme för det mångsyssleri som här alltid varit en förutsättning 
för kustbefolkningens överlevnad. Verksamheter som utgjort viktiga binäringar 
togs över av specialiserade yrkesmän. När fisket motoriserades och strömmin
gen blev en färskvara, avfolkades också många utskärslägen. Stora delar av 
östra Sveriges kust och skärgårdar har i dag ytterst få bofasta och på många håll 
har de blivit något av en baksida. Detta har fört med sig att kust- och skärgårds
områdena till väsentliga delar innefattar kulturmiljöer som inte nämnvärt för
ändrats sedan 1900-talets början, vilket ger en unik inblick i kust- och skär- 
gårdsbornas livsmiljö och livsvillkor.
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Slutsatser

Sammanfattningsvis kan sägas att kusten i västra Sverige överlag fortfarande 
har tydliga drag av att vara landsdelens ansikte utåt. Undantaget Stockholms 
skärgård och delar av Upplands kust och skärgård, har däremot kusterna i östra 
Sverige stått tillbaka till förmån för mer expansiva platser inne i landet. Avsak
nad av befolkningsunderlag och goda kommunikationer gör att bebyggelse
trycket är begränsat. Bebyggelsen är i stort välbevarad och omhändertas genom 
att nyttjas för fritidsbruk Här har inte heller uppförts industriella anläggningar 
och hamnar på samma sätt som i delar av Västkusten. Andelen oexploaterad 
kust är betydligt högre längs Östersjökusten än längs Sveriges västra kust och i 
Skåne. Dessa förhållanden avspeglar sig också i sammanställningen över värde
kärnorna. Sveriges västra kust och Skåne kännetecknas av ganska små och väl- 
avgränsade områden, åtskilda av kustavsnitt som genomgått större förändring
ar i vår tid. Längs Östersjökustens södra och mellersta delar är däremot områ
dena stora med en sammanhållen mycket genuin karaktär. I de nordligaste de
larna gör större nutida industrietableringar samt omfattande skogsområden att 
mönstret mer påminner om Västkustens.

Kusterna som framtida resurs

I närheten av större städer, i synnerhet Stockholm och Göteborg, är skärgården 
fortfarande intensivt nyttjad men nu som rekreationsmiljö för ett stort antal 
människor. På många håll är dock fortfarande de senaste århundradenas tradi
tionella skärgårdsmiljöer ett kännemärke, vilket säkert delvis kan tillskrivas 
införandet av det generella strandskyddet 1975, naturresurslagens (nuvarande 
miljöbalkens) bestämmelser samt inrättandet av ett stort antal naturreservat.

Strandskyddet

Behovet av att skydda stränderna uppmärksammades av riksdagen på 1930- 
talet. En statlig utredning kallad fritidsutredningen konstaterade 1938 att beva
randet av stranden som det främsta av våra rekreationsområden var av särskilt 
brådskande natur. Efter andra världskriget ökade fritidshusbyggandet i attrakti
va lägen och behovet av en lagstiftning uppmärksammades igen. Bestämmelser
na om strandskydd tillkom sedan genom införandet av strandlagen 1952. Läns
styrelserna gavs möjlighet att genom särskilda förordnanden införa strandskydd 
för allmänhetens tillgänglighet till stränderna. Strandskyddet innebar också en 
särskild tillståndsplikt för att uppföra ny bebyggelse. Fritidsbebyggelsens starka 
expansion under 1960- och 70-talen påkallade att strandskyddet skärptes ytterli
gare. Ar 1975 infördes det generella strandskyddet, vilket innebar att den tidiga
re tillståndsplikten utökades till ett förbud mot att uppföra ny bebyggelse och 
uppföra anläggningar som avhåller allmänheten från strandområden (generellt 
100 meter som kan utvidgas till högst 300 meter från stranden).

Den fysiska riksplaneringen

Bestämmelserna om strandskydd samspelade med den fysiska riksplaneringen 
som inleddes i slutet av 1960-talet. Mot bakgrund av strukturomvandlingen av 
näringslivet, urbaniseringen, den industriella utvecklingen, den ökade fritiden 
och den nya välfärden, ville man kartlägga framtida markanvändningsanspråk 
och dra upp riktlinjer för hushållningen av naturresurserna. I utredningen 
”Hushållning med mark och vatten” 1971 föreslås planeringsriktlinjer för i stort 
sett de områden som i dag regleras av miljöbalkens hushållningsbestämmelser i
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3-4 kapitlen: inga miljöstörande industrier vid de obrutna kusterna, ingen ny 
fritidsbebyggelse vid de högexploaterade kust- och skärgårdarna, bevarande av 
outbyggda fjällområden samt ingen vattenkraftutbyggnad vid de orörda älvar
na. Vidare pekades områden ut som var av riksintresse bl.a. för naturvården, 
kulturminnesvården och det rörliga friluftslivet.

De utpekade värdekärnorna

De områden som i den följande genomgången redovisas som kulturhistoriska 
värdekärnor sammanfaller i väsentliga delar med de områden som omfattas av 
miljöbalkens geografiska hushållningsbestämmelser. I stort sett samtliga värde
kärnor innehåller också ett eller flera områden som är utpekade som riksintres
sen för kulturmiljövården enligt 3 kap. miljöbalken. Det är heller inte ovanligt 
att naturreservat ligger inom områdena. Nästan undantagsvis har de områden 
som här utpekas som känsliga för vindkraftsetableringar varit uppmärksamma
de tidigare, ur kulturmiljö- och/eller naturvårdssynpunkt. Därtill nyttjas nästan 
alla för det rörliga friluftslivet.

För bara drygt hundra år sedan fanns en levande kustbygd i hela landet. 
Trots många synbara likheter, har förutsättningarna för att möta förändringar 
varit olika. Fortfarande finns en stor variation i landskap och bebyggelse, vilken 
har sina rötter långt tillbaka i tiden och ger kusterna deras karaktärsdrag och 
identitet. Det är en angelägen uppgift att framtida förändringar sker med hän
syn till den särart och variation som kust- och skärgårdslandskapet ger uttryck 
för.
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En kort vägledning
I det följande görs en områdesvis genomgång av Sveriges kust- och skårgårds
landskap, inklusive Vänern. Områdena har så långt möjligt avgränsats efter 
karaktärsdrag, inte utifrån nutida administrativa förhållanden. Beteckningarna 
har till del hämtats från den indelning av landets kuster som görs i Sveriges 
Nationalatlas (banden Hav och kust samt Kulturlandskapet och bebyggelsen) 
och till del har landskapsnamnen fått vara utgångspunkt. Sammanlagt beskrivs 
sexton områden.

För varje område görs först en övergripande beskrivning innefattande natur
geografiska förhållanden och vegetation, bebyggelsemönster, tidssamband och 
regionala karaktärsdrag samt en helhetsbedömning av kuststräckans känslighet 
för vindkraft. Inom varje område har sedan avgränsats en eller flera värdekär
nor som, utifrån sin kulturhistoriska karaktär och sitt kulturhistoriska innehåll, 
bedöms vara känsliga för nya iögonfallande inslag såsom vindkraftverk. För 
varje värdekärna görs en kort helhetskarakteristik, därpå följer en redogörelse 
av det kulturhistoriska innehållet samt av värdekärnans centrala värden. Uti
från detta görs en sammanfattande analys av det aktuella områdets känslighet 
för vindkraftsanläggningar.

Som nämnts relateras i känslighetsbedömningen till två typer av avstånd: 
frisiktsområden, varifrån utblickarna bör hållas helt fria från vindkraft, samt ett 
generellt hänsynsavstånd om 1,5 mil från värdekärnorna. I möjligaste mån har 
angetts om det från värdekärnorna finns riktningar där det generella hänsynsav- 
ståndet inte behöver tillämpas. När det varit relevant, har också de utsikter som 
kräver fria utblickar preciserats närmare.

Längs en stor del av landets södra och mellersta kuster ligger värdekärnorna 
så tätt att det hänsynsavstånd som dessa kräver till väsentlig del även täcker in 
mellanliggande områden. Från och med Gästrikekusten och norrut är förhållan
dena delvis annorlunda med större släpp mellan värdekärnorna med ”buffertzo
ner”. När underlaget varit tillräckligt, kommenteras möjligheten till vindkrafts- 
utbyggnad i dessa områden. Ibland anges också mer precist sådana områden 
som ur kulturhistorisk synpunkt kan vara lämpliga utbyggnadsområden. Före
trädesvis handlar det om avgränsade platser i anslutning till moderna industri
miljöer. Denna typ av områden återfinns längs hela kusten.

I anslutning till den övergripande beskrivningen 
av varje område återges hela kuststräckan på en 
kartbild. Här redovisas också de värdekärnor/delar/ 
utsikter där utblickarna bör hållas helt fria från 
vindkraftverk. Som stöd för läsningen, åtföljs sedan 
beskrivningen av värdekärnorna av mer detaljerade 
kartutsnitt. Av tydlighetsskäl redovisas inte ” fri- 
siktsområdena” på dessa.

Teckenförklaring för kartorna

Område för fri sikt 

Värdekärna 

Möjlig vindkraft 

Länsgränser 

Tätort 

Skogsmark 

Öppen mark 

Vatten
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Ordförklaringar

Båtkåsar Primitiv båthamn bestående av mot strandlinjen vinkelrätt 
upplagda stenrader med en stenröjd plats för en båt emel
lan.

Båtlänning Landningsplats för båt utan vidare avgränsning i definitio
nen. Används ofta synonymt med term båtkås men en båt
länning kan också utgöras av en utgrävning i stranden, ofta 
U-formad.

Gistgårdar,
gistvallar,
gistgårdsrösen

En gistgård eller gistvall är en plats för torkning av nät. Ett 
vanligt sätt att torka nät på är att hänga upp dem på stakar 
med klyka, inborrade pinnar eller liknande. Stakarna är 
ordnade i rader, nedslagna i den plana marken eller ned- 
ställda i stenvallar eller små stenhögar - gistgårdsvallar 
respektive gistgårdsrösen.

Husgrunder Grunder efter bostadshus och ekonomibyggnader på de sä
songsmässigt utnyttjade fiskelägena. Till skillnad från tomt- 
ningarna har grunderna haft funktionen som syli och burit 
en byggnad.

Jaktskårar Uppbyggda skydd av sten som användes vid sjöfågel- och 
säljakt.

Kompassrosor Förekommer i form av ristningar eller lagda stenar som vi
sar åtta väderstreck. Kompassrosorna är ofta 1-2 meter i 
diameter.

Labyrinter En anläggning som är uppbyggd av en enskiktad stenrad 
lagd i spiral eller flera enskiktade stenrader lagda i system 
utifrån en korsformig grundplan. De flesta labyrinterna är 
från 1500- till 1700-talen. Funktionen är oklar och teorierna 
har pendlat mellan olika tolkningar. Vissa tror att de till
kom som ett tidsfördriv medan andra menar att de haft en 
rituell funktion kopplad till en önskan om god fiskelycka.

Lidläge När bebyggelsen är lokaliserad till höjder med odlingsmar
ken nedanför.

Ryssjegårdar Stensträngar som löper från strandkanten och ett stycke ut i 
vattnet och vid vars ände ryssjor fästes.

Tomtningar Lämning efter en i marin miljö strandbunden enkel bygg
nad. En tomtning utgörs av stenvallar som omger en eller 
flera stenröjda, plana eller svagt skålformade ytor.

Albroar Stenrevlar där ålryssjorna fästes.
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Bohuskusten och Göteborgs södra 
skärgård
- forntid, fästningar och fisk

Övergripande beskrivning
Naturlandskapet och vegetationen

Av Bohusläns yta utgörs cirka en tredjedel av kalt berg. Bohuskusten är starkt 
förknippad med den röda bohusgraniten, som ger en speciell prägel till kusten 
från Lysekil och norrut. Inlandsisens och smältvattnets erosion har gett bergytan 
en skulptural mjukhet. Bergen stupar ofta lodrätt ned mot dalbottnarna, vilka 
täcks av marina ler- och sandavlagringar. Skärgård förekommer i större eller 
mindre utsträckning längs hela kusten. Innanför skärgården bryter vikar och 
fjordar sönder kustkonturen och längre inåt land höjer sig fjordbottnarna och 
övergår i lerfyllda, bördiga dalgångar. Mötet mellan kust och hav utgörs ibland 
av betade strandängar, andra gånger av slipade klippor. I de inre delarna fort
sätter bergsryggarna som skogklädda, ibland vildmarksbetonade bergkomplex.

Ovanpå berggrunden saknas moränj ordar nästan helt, vilket inneburit att 
kustområdet aldrig haft särskilt goda förutsättningar för jordbruk. Västkustens 
kala skogfattiga hällmarker är dock med undantag av yttersta skärgården ett 
resultat av att svedjning och betning sedan järnåldern skövlat den skog som 
ursprungligen fanns här.

Bebyggelsemönster

I jämförelse med många andra delar av landet är Bohuskustens landhöjning 
långsam och redan för cirka 5000 år sedan kunde dagens kustlinje börja anas. 
De äldsta bosättningarna var knutna till den samtida kusten och har efterlämnat 
spår i form av boplatslämningar. Till kustlandets karaktärsfornlämningar hör 
den yngre stenålderns mäktiga stenkammargravar, uppförda i dåtidens inner- 
skärgård och i dag belägna inom en cirka 1 mil bred zon i länets västra delar, 
även omfattande öarna. Bronsåldern manifesteras av omkring 2000 stora rösen 
och ett stort antal hällristningar. Rösena är i allmänhet knutna till markanta 
höjdlägen med vidsträckta utsikter, medan hällristningarna återfinns vid foten 
av rösebergen, invid jordbruksslätterna. Bohuskusten utgör ett av den sydskan- 
dinaviska hällristningstraditionens centralområden. Under yngre järnålder 
läggs grunden till det bondeliv som in i sen tid ska sätta prägel på kulturland
skapet.

Agarlandskapets bebyggelsemönster, med ett pärlband av gårdar belägna i 
brytningen mellan berg och del, kan till del föras tillbaka till den yngre järn
åldern. Det splittrade Bohuslänska landskapet med sina trånga dalgångar har 
medfört att jordbruken alltid varit små. Bebyggelsen ligger ofta i rad längs de
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höga bergssidorna för att inte i onödan slösa bort odlingsbar mark. Under med
eltiden skedde en expansiv odling i kustlandets dalsänkor, med över hälften av 
marken brukad av självägande skattebönder. I samband med laga skiftet under 
1800-talet splittras byarna och stora arealer ängsmark ställs om till åker.

Med exponering mot Skagerack och Kattegatt har västerhavskusten ända 
sedan förhistorisk tid tilldragit sig ett stort ekonomiskt och politiskt intresse. 
Från yngre järnålder finner vi ett antal fornborgar, belägna intill dåtida farleder
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och sund. I kustlandskapet minner också ett flertal lämningar av fästningar och 
andra försvarsanläggningar om upprepade militära kraftmätningar. På 1100- 
talet införlivas de områden som senare ska bli Bohuslän i det norska nordsjöväl- 
dets sydostligaste del och bildar därmed landets gräns mot Danmark. Svensk
arna å sin sida uppför fästena Älvsborg, Gullberg och Lindholmen i den passage 
västerut som man förhandlat till sig. Under unionen 1389-1520 ställs delar av 
Bohuslän under svenskt regemente. När Gustav Vasa överlåter Bohus län till 
danskarna splittras unionen. Som en manifestering av det svenska maktöver
tagandet vid freden i Roskilde 1658 uppförs Carlstens fästning på Marstrand.

I dag sätter de många och stora fiskelägena en särskild prägel på Bohuskus
ten. Fiskelägena byggdes tätt i klungor direkt på bergen i strandnära läge. Den 
täta bebyggelsen med ljusmålade fasader är till stora delar ursprunglig. I Bohus
län har fisket bedrivits både intensivare och i större skala än på något annat 
håll. Förekomsten av en rad naturliga hamnar, närhet till rika fångstfält samt ett 
kargt landskap som inte tillåtit jordbruk i någon större skala är några av orsa
kerna. En annan är den fria fiskerätten, som ju skiljer västkusten från östkusten. 
På 1550-talet inträffar den första av de många sillfiskeperioder som har varit 
avgörande för kustens utveckling. Tusentals tomtningar som följd av säsongs- 
betonade strandbosättningar vittnar om det storskaliga fiskets början. Ett fåtal 
strandbosättningar som Fiskebäckskil, Mollösund och Gullholmen överlevde 
sillfiskets dramatiska nedgång. Under 1600-talet växer fiskebebyggelsen åter, 
bl.a. med Grebbestad, Fjällbacka och Bovallstrand och senare med Smögen och 
Hälleviksstrand. Västkustens mest omtalade sillfiskeperioder infaller vid 1700- 
talets slut respektive 1800-talets slut. Merparten av de specialiserade fiskeläge
na på kala öar uppstod först under det sena 1700-talets sillfiskeperiod och fick 
under 1800-talets sillfiskeperiod sin tätbebyggda karaktär.

Under 1800-talets slut får en del kustorter en profil mot sjöfart, konservindu
stri, stenhuggeri och badortsliv. Utvecklingen av andra näringar blir också 
mycket viktig när nordsjösillen i ett enda slag försvinner.

Inte minst 1900-talets utveckling gör att kuststräckan kan delas in i tre delar: 
den nordligaste som består av en obruten kust, den mellersta högexploaterade 
kusten samt den sydligaste som utgörs av älvmynningsområdet kring Göteborg, 
präglat av industri och sjöfart och Sveriges port mot väster.

Tidssamband och regionala särdrag
Området är ett varierat landskap med historisk dimension. Den norra delen 
kännetecknas av ursprunglighet med sammanhängande vackra landskapspar
tier, utsiktspunkter samt en mångfald av kustens karakteristiska fornlämnings- 
och fiskelägesmiljöer. Inga större industrier bryter av, inte heller den moderna 
tidens tätortsutveckling. Fritidsbebyggelsen är diskret lokaliserad. De mellersta 
och södra delarna fungerar som rekreationsmiljö för ett stort antal människor. 
Utöver fritidsbebyggelse finns här moderna industrietableringar och annan på
taglig påverkan från storstaden. Samtidigt finns det relativt stora sammanhäng
ande områden där de kulturhistoriska avtrycken från äldre tid är mycket tyd
liga, inte minst genom högklassiga fornlämningsområden. Den yttre kustskär
gården är i dag i stort sett avfolkad medan de inre skärgårdsområdena har en 
bofast befolkning och därmed tydligare prägel av nutida mänsklig verksamhet.

Bohuslän är kala berg, hav och djupa fjordar - starkt förknippat med mötet 
mellan land och hav. Betecknande för kustlandskapet är bergshöjderna som över
allt erbjuder storslagna scenerier och utsikter. Nästan överallt går att det att över
blicka landskapet eller åtminstone få utblickar över det. I gränsen mellan hav
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och land ligger de specialiserade fiskelägena på rad, här återfinns också monumen
tala fornlämningar och fästningar från områdets tid som gränsland. Bebyggel
sen har särdrag som i hög grad sätter sin prägel på landskapet. Spåren av gamla 
stenhuggerier vittnar också om människans inverkan på landskapsutvecklingen.

Känslighet för vindkraft

Bohuskusten är till sin huvuddel känslig för storskalig vindkraft. Längs den 
obrutna kusten, Smögen-Bohus-Malmön-området, sträckan Fiskebäckskil - Mar
strand samt från de södra delarna av Styrsö socken behöver utblickarna hållas 
helt fria från vindkraft. För värdekärnorna i övrigt gäller det generella skydds
avståndet om 1,5 mil. Även vad gäller kuststräckan utanför värdekärnorna kan 
hänsyn behöva tas vid eventuella etableringar, framför allt för att inte störa 
viktiga landmärken från sjösidan. Redan ianspråktagna områden, företrädesvis 
för industri- eller hamnändamål, har ur kulturmiljösynpunkt de bästa förutsätt
ningarna för att rymma vindkraftverk.

Värdekärnor

Obrutna kusten från Koster till Väderöarna

Helhetskaraktär

Som helhet är området är ett historiskt karaktärslandskap. Utefter kusten på 
fastlandet ligger fiskarsamhällen i skyddade lägen, medan de på de karga öarna 
av naturliga skäl är mer utsatta. Dagens bebyggelse är småskalig och gles. 
Utanför fastlandskusten ligger en i stort oexploaterad övärld. I norra delen är 
öarna stora och flacka. Runt Fjällbacka tornar de upp sig i rundkulliga, kala 
rödaktiga och grå former. Söderut är övärlden mindre omfattande med i huvud
sak mindre öar. På kustavsnittets mellersta del har de mer fastlandsnära öarna 
den för Bohuslän typiska strukturen där fiske och sjöfart kombinerats med jord
bruk, och där jordbruksbyn ligger centralt på ön. De västligaste utposterna ut
görs av utskärgårdar med små öar och skär, såsom arkipelagerna kring Koster- 
öarna och Väderöarna. Nordkoster har ett kargt klippigt landskap med typiska 
Bohuslänska ljunghedar medan Sydkoster är en lummig och grön ö. Väderöarna 
utanför Fjällbacka utgörs av hundratals mindre och större öar, som in mot kus
ten är höga och ut mot havet låga.

Kulturhistoriskt innehåll

Längs den norra delen av Bohuskusten vittnar ett stort antal fornlämningstyper 
- hällristningar, bronsåldersrösen och stenåldersboplatser - om lång kontinuitet 
i bosättningen.

Den i flera sekel så betydelsefulla fiskenäringen har i stor utsträckning bi
dragit till områdets nuvarande karaktär. Havsstensund, Fjällbacka, Grebbestad 
och Flamburgsund är typiska fiskelägen med tät, ljusmålad bebyggelse. Sam
hällena hukar ofta i lä av bergen och nyttjar terrängens möjligheter maximalt. 
Det har funnits konservfabriker och flera fiskehamnar för att klara av de stora 
sillfiskeperioderna. Förutom den bebyggelse som hört till fisket finns lämningar 
av stenindustrin. Flamburgsund växte fram vid 1800-talets slut mycket på grund 
av fraktfarten. Bebyggelsen skiljer sig från kustens övriga samhällen. Här förlä
des bostadshusen i gles rad utmed båda sidor av sundet. Ofta finns en väl tillta
gen trädgård eller friyta och även sjöbodarna ligger glest.

Bronsåldersröse vid Sälvik i Fjällbacka 
skärgård.
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Havstenssund.

Kostersundet med Nord-Koster till vänster och 
Syd-Koster till höger.

På den inre delen av Sydkoster finns äldre jordbruksbebyggelse och vid stränder
na bebyggelse med anknytning till fiske eller badortsliv. På det karga Nordkoster 
anlades i mitten av 1800-talet en fyrplats med dubbelfyrar, som ännu finns kvar. 
Sydväst om Koster längst ut i havsbandet ligger fyrplatsen Ursholmen. Fyren på 
Ursholmen togs i bruk 1891 i samband med att fyrarna på Koster släcktes.

Väderöarna består av cirka 200 holmar och skär. På Väderöbod, som är en 
av de yttersta av dem, finns Bohuskustens kanske mest otillgängliga fyrplats. 
Den ursprungliga Heidenstamfyren från 1867 revs 1969 efter att fem år tidigare 
ha ersatts av automatiserad betongfyr.

Värden

Särskilt utskärgårdarna Koster och Väderöarna har värden som är kopplade till det 
utsatta läget i havsbandet och som är känsliga för nya och främmande inslag. 
På Sydkoster är den traditionella näringsstrukturen tydligt avläsbar, med åker
bruk på det inre av ön och med anläggningar för fiske vid strandlinjen. Badorts- 
epoken från sekelskiftet 1900 återspeglas också i bebyggelsen vid stranden. Mil
jön präglas av ålderdomlighet och det finns mycket få bilar på ön. Såväl upple
velsevärde som pedagogiskt värde är högt.

Väderöarna har främst höga naturvärden och värden för friluftslivet men 
också betydelsefulla kulturvärden i form av spår från sjöfart och farledsutbygg- 
nad. Här har fiskare och sjöfarare kunnat söka skydd i äldre tider.

Känslighet för vindkraft

Från hela kusten och skärgårdsområdet behöver utblickarna behöver hållas helt 
fria från vindkraft. Utskärgårdarna är synnerligen känsliga för nya storskaliga 
inslag.

Smögen och Bohus-Malmön

Helhetskaraktär

Hunnebostram

lovenäset

5 0 5 Kilometer

Området är ett varierat landskap med historisk dimension. Havet och de kala 
bergen dominerar landskapet vid den sydligaste spetsen av Sotenäset. Möjlig
heten att bruka mark är starkt begränsad på grund av att jordtäcket är mycket 
tunt, eller till och med obefintligt vid kusten. Befolkningen vid Sotenäset har 
därför fått förlita sig på fisket. I Smögen ligger den äldre bebyggelseklungan tät, 
med små stigar mellan husen. Liksom många andra Bohusländska samhällen 
hade orten sin höjdpunkt under sillfiskeperioderna men har behållit ställning 
som en huvudort för västkustfisket. Samtidigt är Smögen i dag en utpräglad 
sommarnöjesort. Bohus-Malmön är en 4 km lång och 2 km bred klippö, belägen 
sydöst om Smögen. Ön är framför allt präglad av den omfattande stenindustri 
som bedrivits där, men öns ursprung som fiskeläge har också avsatt spår.

Kulturhistoriskt innehåll

Fiskeläget Smögen omtalades för första gången i slutet av 1500-talet. Det är 
Bohusläns största nu fungerande fiskeläge och fiskauktion utanför Göteborgs
regionen. Bebyggelsen speglar tydligt samhällets utveckling där en tät äldre 
bebyggelseklunga i skyddat läge omges av planerade kvarter med dubbelhus 
och villor framsprungna ur badortsepoken och den växande stenindustrin kring 
sekelskiftet 1900.

På Bohus-Malmön ligger stenbrotten tätt. Men på öns insida återfinns också 
ett tydligt inslag av bohuslänsk traditionell fiskelägesbebyggelse. Bohus-Malm
ön är ett av de äldsta fiskelägena i Bohuslän och anses ha uppkommit i anslut
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ning till 1500-talets sillperiod. Stenbrytningen på Malmön startade på 1830- 
talet.Vid slutet av 1800-talet hade stenföretaget köpt hela ön, bl.a. efter klago
mål från fiskarbefolkningen över att det flög sprängsten in genom fönster och 
dörrar. Efter en kulmen under 1900-talets första decennier började stenindustrin 
att tyna av för att helt upphöra 1977.

Värden

Smögen är en av västkustens mest attraktiva sommarorter men alltjämt också 
ett fungerande fiskeläge. Bebyggelsen visar mycket pedagogiskt hur samhället 
har utvecklats. Genom stenbrotten, bebyggelsen, arbets- och lastageplatser kan 
man fortfarande ana stenhuggarnas levnadsvillkor på Malmön, vilket är av 
pedagogiskt värde. Längs öns västsida ligger de gamla dramatiska stenbrotten 
sida vid sida med släta granithällar mot öppet hav, vilket ger stora upplevelse
värden. Utsikten är fri mot Skagen och England.

Det omgivande skärgårdslandskapet med låga kala öar är typiskt för om
rådet och har mycket stora värden för friluftslivet.

Smögen.

Känslighet för vindkraft

Utblickarna bör hållas helt fria från vindkraftverk.

Från Fiskebäckskil till Marstrand

Helhetskaraktär

Området sträcker sig från Fiskebäckskil i norr utefter den västra delen av Orust 
och Tjörn till Marstrand i söder. Det kan sammantaget sägas utgöra ett histo
riskt karaktärslandskap. Landskapet består av en smal skärgård utanför de sto
ra öarna Orust och Tjörn. Längs denna sträcka ligger ett tiotal samhällen som 
samtliga tillhört fiskenäringen.

Kulturhistoriskt innehåll

I området finns ett stort antal äldre fiskelägen, som sedan början av 1900-talet 
även brukats som badorter eller semesterorter.

Fiskeläget på den kala ön Åstol etablerades under 1700-talet, då de stora 
sillfiskeperioderna inträffade. Samhället växte sakta, men på 1930-talet hade ön 
uppnått en befolkning på 500 personer. Under början av 1900-talet togs de utsatta 
kala höjderna alltmer i anspråk för bebyggelse och ön fick då den karaktär den 
har i dag. Vid stranden och kajerna finns fortfarande många av sjöbodarna 
kvar.

Mollösund har en tät långsträckt bebyggelsekoncentration utmed huvudstrå
ket “Gatan“. De oregelbundet placerade trähusen härstammar delvis från tiden 
före 1800. Mellan husen finns trånga gränder. Sjöbodar och bevarade torkställ
ningar för fisk påminner om vad orten levt av.

Marstrand har historiskt sett präglats av fiske, handel, sjöfart, skeppsbyggeri 
och sedan 1820-talet av turism och rekreation. På öns högsta punkt ligger också 
Carlstens fästning. Genom en framsynt bevarandeplanering alltsedan 1970-talet 
är stadens fysiska kulturmiljö mycket välbevarad. Utvecklingen från medel
tiden, via regleringar under 1600-talet och senare, är avläsbar i gatunät, tomt
former och utformningen av allmänna platser. Den levande kulturmiljön med 
traditionella näringar har däremot undergått genomgripande förändringar.

Skepparsamhället Fiskebäckskil är framvuxet ur ett fiskeläge, där en välbe
varad bostadsbebyggelse speglar samhällets olika sociala skikt och där påkos- Mollösund.
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Marstrand med Carlstens fästning.

Gullholmen.

Måseskärs fyrplats.

tad träarkitektur visar hur det välstånd som följde med fraktfartens uppsving 
under 1800-talet kom att manifesteras i bebyggelsens utformning. Östersidan, 
området öster om Kilen, präglas av fraktfart i mindre skala och av sillhantering. 
Här finns oregelbunden och tät trähusbebyggelse i form av enkla fiskarstugor, 
sjöbodar och magasin, men också dubbelhus och stora skepparhus med sexdelad 
plan samt en badrestaurang.

Orustskärgårdens små samhällen har täta bebyggelseklungor med små en
kelstugor och större ljusa dubbelhus. Sjöbodar och magasin samt stigar, prång 
och gränder finns på Gullholmen, Käringön och i mindre skala även på Råön. 
På Käringön och Gullholmen uppfördes också kyrkor under den stora sillfiske
perioden i slutet av 1700-talet. Inom området finns lämningar efter en bosätt
ning på Vallerö, troligtvis ett fiskeläge under 1600-talet, en äldre begravnings
plats på Vedholmen, lämningar efter trankokerier och sillsalterianläggningar 
samt Måseskärs fyrplats med länets första Heidenstamsfyr från 1865.

Skärgårdsmiljön kring Älgön innehåller förhistoriska boplatser och rösen, 
odlingslandskap präglat av laga skiftet samt industrilämningar från de stora 
sillfiskeperioderna. Sammantaget ger detta en god bild av hur Bohusläns skär
gård utnyttjats från förhistorisk tid fram till i dag.

Fyrplatsen Pater Noster utgör ett välbekant sjömärke med rik historia och 
sägenbildning. Heidenstamsfyren från 1868 är dock i dagsläget nedmonterad 
för reparation och det är ovisst när den kan återställas på plats. Den välbevara- 
de fyrplatsbebyggelsen omfattar bostadshus med inrymd skollokal för fyrmästa
re och fyrvaktare med familjer, uthus, kruthus, mistlursbod m.m.

Värden

Området, som är relativt stort, har på grund av läget längst västerut mot havet 
höga upplevelsevärden. Marstrands välbevarade stadsplan och äldre bebyggel
se ger liksom Carlstens fästning vetenskapliga och pedagogiska värden, men 
även upplevelsevärden. Samma värden har de många för västkusten typiska 
fiskelägena, på kala öar och med täta bebyggelseklungor.

Känslighet för vindkraft

Området är på grund av sina kulturhistoriska värden i den karga miljön mycket 
känsligt för vindkraft. Helt fria utblickar är viktigt för möjligheten att kunna 
uppleva alla dimensioner av landskapet.

Södra skärgården

Helhetskaraktär

Skärgården utanför Göteborg är bred och består av många relativt stora öar. 
Inloppet till den befästa handelsstaden gick här, genom Styrsö socken. Även i 
dag är båttrafiken omfattande här. Både mindre kryssningsfartyg och oceanfar
tyg passerar i farleden mellan Styrsö socken och Öckerö kommun. Den 
ursprungliga näringen för befolkningen är fiske och jordbruk. Landskapet i den
na del av skärgården kännetecknas liksom på andra platser i Bohuslän av karga 
öar, med bebyggelse främst i skyddade lägen. Bebyggelsen har på senare år 
expanderat även till de utsatta platserna på öarna.

Kulturhistoriskt innehåll

Fastlandskusten nordväst om Göteborg är fornlämningsrik. Inte sällan återfinns 
fornlämningarna i landskapsdominerande lägen. Norra delen av det sund som un
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der bronsåldern skilde av den västra delen av Hisingen kantas av stora grav- 
rösen på kalbeta de höj dryggar. Hällmålningen vid Tumlehed med tydliga bilder 
av hjort, fiskar och skepp m.m. är en av de få kända hällmålningarna söder om 
Dalälven. Målningen finns på en nästan lodrät bergvägg ut mot Tumledalen. 
I bergskanten mot dalgången finns talrika boplatslämningar från stenåldern i 
karakteristiska lägen. Burösund är en skärgårdsmiljö med stor koncentration av 
tomtningar. Vid Göta älvs mynning i Skagerack ligger fästningen Nya Älvsborg.

Skärgården i Styrsö socken, som också omfattar de större öarna Brännö och 
Donsö, utgör trots sin närhet till storstaden en rik, historisk skärgårdsmiljö med 
varierat innehåll från stenålder till nutid och med sillfisket som den traditionellt 
viktigaste näringen. Inom socknen ligger också den berömda karantänsanstal- 
ten på Känsö. På öarna finns sten- och bronsåldersboplatser, bronsåldersgravar 
i rösen och stensättningar, labyrinter samt talrikt med tomtningar från sillfiske
perioderna. Bebyggelsen ger som helhet en rikt varierad bild av en skärgårds- 
socken, där nästan varje ö visar exempel på en särskild utvecklingstendens. Här 
finns äldre jordbruksbebyggelse med fiske på Brännö och vid Styrsö Hallsvik. 
Den senare utvecklingen för fisket med tätare bebyggelse och koncentrationen 
kring hamnen framträder särskilt väl vid Styrsö Tången. Styrsö Bratten är det 
bästa exemplet på badortslivets bebyggelse. Ytterst i skärgården ligger de kända 
fyrarna Vinga, Trubaduren och Tistlarna.

Nuvarande Öckerö kommun ligger i sin helhet på tio öar i skärgården väster 
om Hisingen. Öarna är starkt präglade av fiskenäringen. Huvudöarna Hönö, 
Öckerö och Björkö är stora och inrymmer samhällen av varierande storlek med 
administrativt centrum på Öckerö. I stor utsträckning präglas landskapet ändå 
av de för Bohuslän typiska låga, kala skären.

Värden

Styrsö socken har ett mycket rikt historiskt innehåll och ger en särskilt god bild 
av den utveckling som format stora delar av västkusten. Socknens öar har läm
ningar från olika tider, vilket sammantaget ger ett högt pedagogiskt och veten
skapligt värde.

Öarna inom Öckerö kommun har en omfattande bebyggelse med pedago
giskt värde och med fiskenäringen som grund. Den storslagna utsikten från öar- 
nas höjdpartier ger främst upplevelsevärden.

Fornlämningsområdena nordväst om Göteborg har vetenskapligt värde men 
ofta också upplevelsevärde genom ett dominerande läge i landskapet.

Känslighet för vindkraft

Den södra delen av området inom Styrsö socken är mycket känsligt för påver
kan av moderna inslag. Här krävs att utblickarna är helt fria för att värdena 
inte ska påverkas negativt. För övriga delar av området är det tillräckligt med 
det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil.

Känsö f.d. karantänsanstalt.

Vinga fyrplats.
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Hallandskusten
- från bronsålderns rösekust till strandsittarnas kusthed

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Norra Hallandskusten karaktäriseras liksom Bohuslän av ett sprickdalsland- 
skap. Landskapet är uppsplittrat med talrika bergshöjder ända ut till kusten och 
mellan dessa skjuter breda dalgångar långt in i landet. Norr om Varberg utbre
der sig en skärgård. Söder om Falkenberg följer den halländska jordbruksslätten 
med flacka vidsträcka kusthedar och sandstränder, men mellan Halmstad och 
Falkenberg återfinns finns spridda restberg. Öar eller naturliga hamnar saknas. 
Här är landskapet också präglat av de stora ådalarna.

Kusthedar och havsstrandängar är typiska naturtyper som representerar ett 
kulturlandskap med rötter i förhistorisk tid. Vid kustslätterna i söder finns ett 
bälte med tallskog som planterades under 1800-talet som skydd mot sanddriften.

Bebyggelsemönster

De vida utblickarna har i årtusenden haft betydelse för människorna. I norra 
Halland - från Varbergstrakten och norrut - återfinns talrika kuströsen på 
bergshöjder som vetter ut mot havet, vilket talar för en bronsålderskultur som 
hade havet som ett viktigt näringsfång. I söder exponerar sig däremot brons
åldershögarna i huvudsak åt landsidan.

Under vikingatid och äldre historisk tid zonerades markanvändningen så att 
stranden blev baksida och gräns för kustbyarnas betesmarker medan inägomar- 
ken och byarnas bebyggelse försköts in i landet. De viktigaste produktionsmar- 
kerna hamnade därmed ett par kilometer från själva stranden, vilket förde med 
sig att kyrkor och sockencentrum sällan har direkt kontakt med havet. I södra 
och mellersta Halland utgjorde kustlandskapet länge en bebyggelsefri extensivt 
utnyttjad utmark, som framför allt hade betydelse genom bete och tångtäkt. 
Även om denna grundstruktur fortfarande genomsyrar markanvändningen och 
bebyggelsemönstret, har kuststräckan under 1900-talet ändrat karaktär. Strand- 
sittarbebyggelsen, anspråkslösa stugor som fanns på tång- och betesallmän- 
ningarna, började omkring sekelskiftet 1900 ersättas av fritidsbostäder, pensio
nat och badortsinrättningar. En stor del av Hallandskusten är i dag präglad av 
fritidsbebyggelse men framför allt i norr finns också en äldre bebyggelse med 
anknytning till sjöfarten.

Tidssamband och regionala särdrag

Sammantaget utgör Hallandskusten ett varierat landskap med historisk dimen
sion. Kuststräckan är fornlämningsrik. Med kusthedar och strandängar uppvisar 
den också exempel på ålderdomliga markanvändningsformer. Samtidigt gör
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den omfattande fritidsbebyggelsen att spåren från vår tid är mycket tydliga. De 
områden som kan betecknas som historiska karaktärslandskap är begränsade 
till sin omfattning. I Halland är det inlandet snarare än kusten som har bevarat 
de regionala särdragen.

Känslighet för vindkraft
Utefter stora delar av kuststräckan bör det generella hänsynsavståndet om minst 
1,5 mil vara tillräckligt för att de kulturhistoriska värdena och upplevelsen av 
dessa ska kunna bibehållas. I tre mycket speciella miljöer: Nidingen/Mönster, 
Varbergs fästning och Eldsbergaåsen är utblickarna en huvudpunkt i upp
levelsen av landskapets karaktärsdrag och kulturhistoriska innehåll. Där be
döms den fria utblicken vara av så stor betydelse att några vindkraftverk inte 
bör synas.
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Värdekärnor

Onsalahalvöns kust med Tjolöholm - Näsbokrok och 
Fjärås Bräcka

Helhetskaraktär

Långröset vid Onsala Sandö.

Sammantaget är området ett varierat landskap med historisk dimension. Det 
öppna kustlandskapet är omväxlande och kontrastrikt. Det rymmer ett brett 
spektra av kulturmiljöer som speglar kustanknutna kulturers verksamheter och 
föreställningsvärldar, från förhistorisk tid till 1900-talets början. Halvöns väst
ra och södra kust är ställvis jämförelsevis oexploaterad och gränsen mot bebyg
gelsen ofta skarp. Öppenheten och bergshöjderna ger storslagna utkikspunkter 
med vackra utblickar.

Kulturhistoriskt innehåll

I västra kustzonen återfinns ett stort antal kuströsen från bronsålder/äldre järn
ålder, bl.a. ett 80 meter långt långröse vid Onsala Sandö. Tomtningar från 
sillfiskeperioderna under medeltid och nyare tid är ett annat karakteristiskt in
slag. Hägnader i form av enkla stenmurar utgör en rest av det forna betesland
skapet. Särö är en välbevarad villastad från tiden 1870-1930, men inrymmer 
också viss bebyggelse från platsens tid som badort på 1830-talet. På Onsala
halvöns södra spets ligger Mönsters lotsplats med spår av sjöfart från förhisto
risk tid fram till 1800-talets slut. Mest påtaglig är lotsbebyggelsen från 1700- 
och 1800-talen. Cirka 7 km sydväst från Mönster ligger Sveriges äldsta fyrplats 
Nidingen, som etablerades på 1620-talet. Bl.a. genom fyrtorn från olika tider 
belyser Nidingen olika epoker i fyrväsendets utveckling.

Öster om Kungsbackafjorden ligger halvöarna Tjolöholm och Näsbokrok. 
Näsbokrok domineras av öppet hav och i det öppna landskapets vidsträckta 
klapperstensfält och ljunghedar avtecknar sig åtta monumentala bronsålders- 
rösen, uppförda så de skulle synas från havet. Med ett flackt vidsträckt herr- 
gårdslandskap och låglänta havsstrandängar är Tjolöholms slott ett av de vack
rast belägna slotten i Halland. Innanför ligger Fjärås bräcka, en 3 km lång ås 
som likt en dammvall skiljer sjön Lygnern i öster från den bördiga jordbruks- 
slätten och Kungsbackafjorden i väster. Uppe på bräckan löpte kustvägens ur
åldriga föregångare, kantad av boplatser, gravhögar, rösen och framför allt av 
det märkliga och suggestiva Ligravfältet med sina 127 resta stenar. Större delen 
av området har en påtaglig visuell havskontakt.

Värden

Nidingen med fastlandskusten vid horisonten.

Det öppna kuperade kustlandskapet i väster, det flacka jordbrukslandskapet 
avbrutet av den dominerande bräckan samt de låglänta havsstrandängarna 
rymmer med sitt kulturhistoriska innehåll starka upplevelsevärden samtidigt 
som miljöerna, ofta genom sin kontinuitet, är pedagogiska. Fornlämningarna 
besitter därutöver också ett vetenskapligt värde. Villastaden Särö är framför allt 
av pedagogiskt värde.

Hela området är av stort värde för friluftslivet.

Känslighet för vindkraft

Från Nidingen behöver utblickarna såväl ut mot havet som mot Mönsters lots
plats på fastlandet hållas helt fria från vindkraftverk. I övrigt gäller det hänsyns- 
avståndet om minst 1,5 mil.
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Varberg - Crimeton

Helhetskaraktär

I området ingår dels Varbergs fästning med den äldre delen av staden Varberg 
och dels Grimetonområdet. Med sina avgränsade värdekärnor utgörs området 
snarast av ett varierat landskap med historisk dimension.

Kulturhistoriskt innehåll

I Varbergs fästning vävs dansk och svensk historia samman. Fästningen stod 
med sina kraftfulla befästningsmurar färdig i början av 1600-talet, men redan 
på 1200-talet hade en borg uppförts på klippan vid havet. Fästningen är ett av 
landets mest kända byggnadsverk och har stått motiv för flera av våra mest 
namnkunniga konstnärers verk. På klippkrönet innanför murarna är utsikten 
vidsträckt över en öppen havshorisont i väster och sydväst samt över ön Skri
vareklippan med f.d. fyrplatsbebyggelse och Getterön med karakteristisk kust
hed och mäktiga bronsåldersrösen i nordväst. Åt öster utbreder sig stadsbe
byggelsen.

Grimetonområdet domineras i dag helt av de sex stycken 127 meter höga 
masterna till Grimetons Radiostation (1922-24). Grimeton är världens enda i 
dag fungerande långvågssändare, en höjdpunkt inom dåtidens ingenjörskonst 
och ett stort stycke teknikhistoria. Radiostationen med sina master ligger i ett 
uråldrigt jordbrukslandskap, med dösar och flera imponerande gravfält. Höga
berg och Broåsen, två av Hallands vackraste och rikaste järnåldersgravfält med 
bl.a. långhögar, högar, treuddar och domarringar vittnar om att området var ett 
maktcentrum under yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Från Grime- 
ton är utblickarna vida mot kustlandskapet i väster.

Värden

Såväl Varbergs fästning som Grimetonområdet har stora upplevelsevärden. De 
är också tydliga miljöer av pedagogiskt värde. Även vetenskapliga värden får 
räknas in.

Varbergs fästning är en stor turistattraktion och området med vallar och 
borggård är alltid öppet för flanörer. Grimeton är ett viktigt besöks- och ut
flyktsmål.

Känslighet för vindkraft

Från Varbergs fästning behöver utblickarna ut mot havet i väster, nordväst och 
sydväst hållas helt fria från vindkraftverk.

Varbergs fästning.

Clommen - Morups tånge

Helhetskaraktär
Området utgörs av ett historiskt karaktärslandskap. Området är en del i ett 
långt sammanhängande flackt landskap. Närmast kusten utgörs det av en kust
slätt med strandängar och betade hagar. Innanför den yttersta kustremsan tar 
den flacka uppodlade kustslätten vid, med ett stort antal stengärdesgårdar som 
karaktärselement. En tätare bebyggelse finns vid fiskeläget Glommen, ett av 
Hallands fåtaliga fiskesamhällen.

Kulturhistoriskt innehåll
Glommen växte fram under 1800-talets andra hälft och är fortfarande ett levan
de fiskarsamhälle. Bebyggelsen består av små enkla bostadshus från 1900-talets Strandängar kring Morups tånge.
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Fiskeläget vid Morups tånge.

första hälft, som omges av trädgårdar inhägnade av stengärdesgårdar. I hamn
området ligger ett tjugotal sjöbodar. Morups tånge är en välbevarad fyrplats 
från 1800-talets mitt med en reslig fyr och gårdsbebyggelse, belägen med vida 
utblickar på en glest bebyggd udde i sydväst.

Värden

Området uppvisar såväl upplevelsevärden som pedagogiska värden.
Morups tånge är en klassisk fågellokal och således av stor betydelse för fri

luftslivet.

Känslighet för vindkraft

För hänsyn till områdets karaktär och kulturhistoriska värden gäller det gene
rella hänsynsavståndet om ett minimiavstånd för vindkraftsanläggningar om 
minst 1,5 mil från land.

Grimsholmen - Bobergs udde

Helhetskaraktär

Området kan betecknas som ett historiskt karaktärslandskap. Grimsholmen är 
en vacker och välbevarad kusthed typisk för mellersta Halland. Landskapet är 
öppet med blockrika marker i norr och ljung- och gräshedar i söder. Närmast 
kusten finns ett stort sammanhängande parti kustbetesmarker. Mellan klipporna 
öppnar sig små sandstränder och vid små hamnar ligger sjöbodar. De yttersta 
delarna av udden är i stort oexploaterade. Innanför Grimsholmen reser sig ber
get Smörkullen - i äldre tid en kultplats - med magnifik utsikt över kustland
skapet.

Kulturhistoriskt innehåll

Utöver kustbetesmarkerna kännetecknas området av ett betydande antal förhis
toriska gravanläggningar. Med magnifika utblickar mot Västerhavet ligger här 
flera stora bronsåldersrösen och stensättningar från järnåldern. Det är uppen
bart att kontakten med havet varit central vid anläggandet. En äldre jordbruks- 
bebyggelse berättar genom sina små gårdar om jordbrukets förutsättningar i det 
karga kustnära området.

Värden

Området har framför allt starka upplevelsevärden och pedagogiska värden.

Känslighet för vindkraft

Påarpsgravfältet.

För hänsyn till områdets karaktär och kulturhistoriska värden gäller det generella 
hänsynsavståndet för vindkraftsanläggningar om minst 1,5 mil från land.

Eldsbergaåsen - Tjärby

Helhetskaraktär

Området är ett historiskt karaktärslandskap. Innanför den flacka Laholmsbuk
ten vidtar en storskalig fullåkersbygd. I nordost-sydvästlig riktning reser sig den 
framträdande åssträckningen Eldsbergaåsen. I krönlägen ligger monumentala 
högar från bronsåldern, vilket ger landskapet ett historiskt djup. Området erbju
der vidsträckta utblickar och en visuell kontakt med havet.
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Kulturhistoriskt innehåll

Såväl Eldsbergaåsen som det söder därom liggande Tjärby, har ett stort inslag 
av förhistoriska lämningar belägna på höjdpartier i landskapet. Det öppna 
landskapet, topografin och gravhögarna utgör tillsammans ett tydligt uttryck 
för bronsålderns kustnära landskap i södra Halland. I ett naturligt klapperstens- 
fält vid Påarp, i direkt anslutning till havet, ligger ett av Hallands största järn- 
åldersgravfält med 220 rösen och stensättningar.

Värden
De vida utblickarna, utifrån rika och monumentala fornlämningsmiljöer, har 
starka upplevelsevärden. Miljöerna har också pedagogiska värden.

Laholmsbukten består i det närmaste av en enda lång sandstrand och är lik
som de många åmynningarna med bl.a. Lagaoset av stor betydelse för frilufts
livet.

Känslighet för vindkraft

Med hänsyn till områdets storslagenhet och det värde som tillmäts utsikts
punkterna, behöver utblickarna ut mot havet hållas helt fria från vindkraftverk.
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Skånekusten
- där slätten möter havet

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Berggrunden i Skåne är varierande och utgör den grundläggande förutsättning
en för Skånes karaktär som gränsbygd mellan det karga och skogiga norden och 
Mellaneuropas bördiga jordbruksområden. Gränszonen sträcker sig diagonalt 
från nordväst mot sydost och är en grund för de olika bygder som är känneteck
nande för Skåne: skogsbygden i norr och nordost, slättbygden i söder och syd
väst samt övergångsbygder mellan dessa, s.k. mellanbygder eller risbygder.

Skåne omges av kust på tre av fyra sidor. Den varierande geologin har ska
pat en mångfald av olika kusttyper. Flacka sedimentkuster med bl.a. långa 
sandstränder dominerar men här finns också urbergshorstar på Bjärehalvön, 
Kullaberg och Stenshuvud samt klintkuster vid Ven, Glumslöv och Kåseberga. 
De varierande kusttyperna har i sin tur gett upphov till en mycket varierad flora 
och fauna med flera naturtyper som, sett ur ett nationellt perspektiv, har sin 
huvudutbredning i Skåne.

Bebyggelsemönster

Kusten i Skåne har varit befolkad sedan stenåldern, eftersom det var god till
gång på föda vid de grunda bukterna. De tidiga boplatserna från jägarsten- 
åldern etablerades när havsnivån var betydligt lägre än i dag. Dessa boplatser 
kan nu återfinnas under havsytan. Under bondestenåldern närmade sig strand
linjen dagens nivå och under bronsåldern bildades i princip dagens kustlinje. De 
bördiga jordarna längs Öresundskusten, sydkusten och på Kristianstadsslätten 
skapade goda förutsättningar för odling och ett stort antal bevarade fornläm- 
ningar visar att bondenäringar funnits där sedan yngre stenåldern.

Redan under medeltiden gick det att urskilja olika bygder i Skåne, känne
tecknade av olikheter i odlingssystem, hägnadstyper och byggnadsskick. Den 
övergripande indelningen har ännu en viss relevans men det skånska kulturland
skapet i stort bär huvudsakligen spår av 1700- och 1800-talens mycket genom
gripande skiftesreformer.

Fisket har varit en viktig näring sedan 1300-och 1400-talen, då Skanör och 
Falsterbo upplevde en högkonjunktur på grund av den rika förekomsten av sill 
och blev ett känt centrum för Hansans handel med fisk. De skånska fiskelägena 
har vuxit fram som ett resultat av efterfrågan på fisk och den ekonomiska politik 
som fördes av både Hansan och staten. Fiskelägena användes till att börja med 
endast säsongsvis men fick under 1500-talet bofast befolkning. Flera handels
städer med koppling huvudsakligen till fiske och sjöfart etablerades under 
medeltiden.
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Under 1700-talet blev fiskelägena mer än tidigare en del i bondeekonomin. 
Delvis hade detta att göra med den kraftiga befolkningsexpansionen. Det ökade 
befolkningstrycket ledde till att bosättningen i kustområdena ökade och då Carl 
von Linné 1749 gjorde sin skånska resa konstaterade han att fiskelägena var 
många och så stora att de kunde jämföras med städer på andra håll i Sverige. 
Fram till 1800-talets slut var dock de flesta tätorter förhållandevis små och väl 
sammanhållna.

Det ökande markutnyttjandet under 1600- och 1700-talen, med avverkning 
av skogen och hårt bete, ledde på flera håll längs kusten till sanddrift. Detta 
innebar allvarliga ekonomiska konsekvenser för befolkningen. Omfattande åt
gärder på statligt och regionalt initiativ under 1800-talet lyckades reparera de 
flesta av skadorna, men på många ställen syns än i dag tydligt vad som blir 
följden när marken överutnyttjas.

Under andra halvan av 1800-talet växte fiskesamhällena kraftigt. En överta
lighet inom jordbruket gjorde att många från jordbruksbygderna då flyttade ut 
till kusten. För vissa fiskelägen innebar det ett uppsving och stora sjöfartsflottor 
växte fram. Järnvägen övertog från och med slutet av 1800-talet mycket av 
transporterna inom landskapet, men den långväga sjöfarten fortsatte att expan
dera. Under segelfartygsepoken fanns i början av 1900-talet Sveriges främsta 
sjöfartssamhällen på Österlens kust, men storhetstiden tog slut då ångfartygen 
kom. Flamnarna på Öresundskusten klarade sig bättre och i Malmö, Landskro
na och Helsingborg skedde en kraftig expansion av sjöfarten.
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Vid slutet av 1800-talet började semesterfirare upptäcka kusten och det bygg
des badorter i tidstypisk arkitektur. I dag är Öresundskusten starkt urbaniserad 
och har flera större städer och tätorter med hamn- och industrikaraktär. Antalet 
mindre tätorter och villasamhällen har växt mycket kraftigt och en permanent- 
ning och förtätning har skett i många tidigare sommarstugeområden. Många av 
fiskelägena bevarar dock alltjämt den äldre strukturen där hamnen, gatunätet 
och bebyggelsen är viktiga delar. De präglas av oregelbundenhet och nivåskill
nader där husen ligger i en backe ner mot havet och hamnen.

Tidssamband och regionala särdrag

Skånekusten är ett varierat landskap med historisk dimension. Kusten varierar 
stort med avseende på möjligheten att avläsa det historiska skeendet. Längst i 
nordväst och sydväst samt i sydöst och öster finns områden som kan betecknas 
som historiska karaktärslandskap, med få påtagligt moderna inslag. Öresunds
kusten mellan Landskrona och Malmö är däremot starkt urbaniserad och indu
strialiserad. Här finns ett begränsat antal platser med historiska drag. Innanför 
Falsterbohalvön och på Söderslätt mellan Trelleborg och Ystad finns fullåkers- 
bygder med modern prägel.

Slätten är Skånes karaktärslandskap, och kännetecknande för kusten är just 
det öppna kustlandskapet, där långa sträckor av odlade slätter och betade mar
ker direkt möter havet. De höj dpartier som på några ställen bryter av det låga 
landskapet utbildar särpräglade landskap, där inte sällan monumentala forn- 
lämningar förstärker upplevelsen av rymd och tidlöshet. I övrigt är den långa 
kontinuitet som präglar nyttjandet av kusten mycket tydlig, såväl vad gäller 
odlingslandskapet som de många välbevarade fiskelägena.

Känslighet för vindkraft

Stora delar av Skånes kust är mycket känslig för vindkraftverk. Att kusten är 
öppen med stora bukter gör att utblickarna är vida. Med hänsyn till kulturmil
jön bör utblickarna för delar av värdekärnorna Båstad - Landskrona samt 
Ystad - Maglehem hållas helt fria från vindkraftverk. I övrigt bedöms det gene
rella hänsynsavståndet om 1,5 mil vara tillräckligt.

Värdekärnor

Båstad - Landskrona
Helhetskaraktär

Sammantaget är området ett varierat landskap med historisk dimension, med 
allt fler moderna inslag ju längre söderut man kommer. Halvöarna i norr är 
relativt lågexploaterade och har på vissa platser dramatiska klintkuster. Om
rådet innehåller flera delar som utgör historiska karaktärslandskap.

Kulturhistoriskt innehåll

Längst i norr finns de två utskjutande halvöarna Bjärehalvön och Kullaberg, 
med ett blandat innehåll av såväl monumentalt placerade gravhögar från brons
åldern som hamnstäder och samhällen framvuxna ur fiskelägen. Båstad som 
ligger längst i norr har en delvis medeltida bebyggelse, men har i övrigt den för 
1700- och 1800-talens köpmans- och kustsamhällen typiska karaktären. Delar 
av halvöarna har öppna flacka kusthedar och strandängar medan andra delar
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är starkt kuperade. Den södra delen av området har varit tätare befolkad. Här 
finns medeltida inslag i stadskärnorna, betydande fornlämningsområden samt 
vidsträckta odlingslandskap. Längs hela kuststräckan finns rester av gamla fis
kelägen, ofta med välbevarade hamnar. I området ingår öarna Ven och Hal
lands Väderö på ett avstånd från land av cirka 5 respektive 3 km. Ven har ett 
rikt historiskt innehåll med en välbevarad medeltidskyrka, minnen från Tycho 
Brahes verksamhet på ön och i övrigt ett delvis ålderdomligt byggnadsskick i 
den sedan skiftet spridda gårdsbebyggelsen. På båda öarna finns fyrplatser med 
tillhörande byggnader.

Kullaberg med Kullens fyr.

Värden

Landskapet i norra delen av området har stora upplevelsevärden - t.ex. det 
storslagna landskapet vid Kullaberg och vid Hovs hallar, ytterst på Bjärehalv- 
ön. Kuststräckan på de båda halvöarna har också varit en betydelsefull kultur
bygd under lång tid, vilket det stora antalet synliga fornlämningar vittnar om. 
Särskilt den monumentala Dags hög rymmer stora upplevelsevärden. Bebyggel
semiljöerna och fornlämningarna har i övrigt pedagogiska värden, de sistnämn
da även vetenskapliga värden.

Sammanfattningsvis har kustpartiet ett mycket högt attraktionsvärde och ut
gör tillsammans med kusten mellan Simrishamn och Ravlunda den mest besök
ta kuststräckan i Skåne för turism och friluftsliv. Arild.

Känslighet för vindkraft

Mellan Båstad och Höganäs i norra delen av området behöver utblickarna ut 
mot havet och Danmark hållas helt fria från vindkraftverk. För värdekärnorna 
i övrigt är det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil tillämpligt. Öresundskus- 
ten mellan Höganäs och Landskrona kan tåla mindre etableringar i kustlinjen.

Klagshamn - Maglarp

Helhetskaraktär
Området är ett varierat landskap med historisk dimension. Kusten mellan Höll- 
viken och Klagshamn är landets största strandängsområde med en mycket lång 
hävdkontinuitet. Den sandiga Falsterbohalvön, som skjutei ut i havet och är 
mycket flack, har inte lämpat sig för uppodling i samma utsträckning som slät
ten innanför halvön. Bylägena ligger därför karakteristiskt 1-2 km in från kus
ten med vägsträckning mellan byarna och kusten. I anslutning till tätorterna 
finns en mer sentida bostadsbebyggelse.

Kulturhistoriskt innehåll
Området uppvisar en mycket lång kulturhistorisk påverkan. Falsterbohalvön 
har ett vidsträckt ljunghedlandskap med många fornlämningar. De medeltida 
stadsbildningarna i Skanör och Falsterbo bevarar relationen till det omgivande 
landskapet, som dock undergått vissa förändringar. Bl.a. har de senaste 50 åren 
medfört en omfattande villa- och sommarbebyggelse. I Falsterbo ligger Skandi 
naviens äldsta fyrplats med anor från 1200-talet. Norr och öster om Falsterbo
halvön finns ett skifteslandskap med utskiftade gårdar i helåkersbygd. Vid 
Klagshamn finns industrilämningar från tillverkningen och utskeppningen av 
kalkprodukter under början av 1900-talet. Längre söderut, ner mot Höllviken, 
utbreder sig ett stort område med dösar, bronsåldershögar och välbevarade 
kyrkbyar. Vid Kämpingebukten öster om Falsterbohalvön ligger Skåre fiskeläge

S:t Ibbs kyrka på Ven.

MALMÖ

Klagshamn
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med äldre bevarad bebyggelse och en välbevarad skansanläggning från tidigt 
1700-tal.

Värden

Området visar på ett pedagogiskt sätt utvecklingen från förhistorisk tid över 
medeltidens centrala handelsorter, 1700- och 1800-talens småstadsidyller och 
fram till dagens fashionabla badorter. Odlingslandskapet med sitt spektakulära 
och mycket rika fornlämningsbestånd vittnar om den långa kontinuiteten i 
markanvändningen. Fyrplatsen utgör ett dominerande landmärke på den utsatta 

Strandängar vid Knösen norr om Skanör. och exponerade halvön och påminner om farorna för sjöfarten i det grunda
området utanför. Sammantaget kan också upplevelsevärden tillskrivas land
skap.

Området har unika naturvärden och är en av Europas viktigaste sträckfågel
lokaler.

Känslighet för vindkraft

För hela området gäller det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil.

Ystad - Maglehem

Helhetskaraktär

Sammantaget är området ett varierat landskap med historiskt dimension men 
här ryms delar som är tydliga historiska karaktärslandskap. Området har både 
höga brantkuster med landskapsdominerande fornlämningar och långgrunda 
bukter med små fiskelägen. På sydkusten finns Kåsebergaåsen, som till stor del 
betas. Ostkustens mest markanta profil utgör den 97 meter höga bergsryggen 
Stenshuvud, som sluttar brant ner i havet. Odlingslandskapet är ett enhetligt 
skifteslandskap, men här finns också betesmarker med lång hävdkontinuitet och 
stora skyddsplanteringar med tall.

Kulturhistoriskt innehåll

På sydkusten ligger Kåseberga fiskeläge med den berömda skeppssättningen Ale 
stenar, monumentalt belägen uppe på åsen och med vid utblick mot havet. 
I landskapets sydöstra hörn ligger Sandhammarens välbevarade fyrplats med 
fyr och fyrmästarbostad från 1863. Vidare återfinns Simris strandängar med ett 
av Sveriges viktigaste hällristningsområden. Östkusten är överhuvudtaget rik 
på fornlämningar med gravfält, högar, stensättningar, hällkistor och resta ste
nar. Den 5000 år gamla Flavängsdösen liksom bronsåldersgraven i Kivik hör 
till landets mest berömda fornminnen. Utefter östkusten finns en rad fiskelägen 
och skepparsamhällen med typiska inslag av båtkåsar (stenrader som lades ut 
vid grunda kuster för att man skulle kunna gå torrskodd i land från båten), 
fiskebodar och äldre bebyggelse, med rötter i 1600-talet. Odlingslandskapet är 
även här ett skifteslandskap, men den kuperade terrängen och de mindre nä- 
ringsrika jordarna har gjort att landskapet inte genomgått så stora förändringar 
som på många andra håll. Delvis möter här ännu ett ålderdomligt landskap 
med många naturbetesmarker.

Värden

Hela Österlens kust har ett stort upplevelsevärde genom det storslagna land
skapet med ett rikt kulturhistoriskt innehåll. Höjder med magnifik utsikt gör att 
kustzonen på sina håll sträcker sig långt in i landet. De många och varierande
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kulturhistoriska spåren har också betydande vetenskapliga och pedagogiska 
värden.

Området är mycket attraktivt för friluftsliv och turism.

Känslighet för vindkraft

Områdets unika kombination av storslagna naturupplevelser och mycket höga 
kulturvärden gör känsligheten för nya och främmande inslag i landskapet sär
skilt stor. Kuststräckan från Kabusa skjutfält till Simrishamn bör ges en helt 
fri horisont. För övriga delar gäller det generella hänsynsavståndet om minst 
1,5 mil. Fiskeläget Brantevik.

Ales stenar.
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Blekingekusten
- fiskeplatser, betesholmar och storslaget försvar

Övergripande beskrivning
Naturlandskapet och vegetationen

Blekinges kust är flack och flikig och med en mångskiftande natur. Den kan 
delas upp i en västlig och en östlig del med en skiljelinje i Karlshamn. I den 
västra delen - Listerlandet - sticker urbergskullar upp och där saknas samman
hängande skärgård. Karlskronas skärgård skyddas av stora låga öar, som ligger 
ytterst i arkipelagen. Mellan öarna finns smala sund och innanför finns ett öppet 
fjärdområde med gott manöverutrymme även för stora segelfartyg, i äldre tider 
ett idealiskt område för en örlogsbas. Blekingelandskapet präglas av trånga 
sprickdalar som bildar djupa vikar. Detta har utgjort goda förutsättningar för 
strategiskt placerade hamnar under förhistorisk och historisk tid. Längst i öster 
flankeras Blekinge skärgård av en sydlig utlöpare till Kalmarsundsslätten, som 
i sin sydliga del bildar en flack gyttrig skärgård.

Ett stort antal vattendrag mynnar vid kusten. Bl.a. som energikällor har 
dessa varit av stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Kustbygdens sprickdalar är till stora delar uppodlade. Landskapet präglas av 
en lummig grönska; på öarna och bergåsarna växer ek, bok och andra ädla 
trädslag. Listerlandet i väster är Blekinges enda egentliga slättområde.

Bebyggelsemönster

Blekinges kust och skärgård har sedan landet befolkades utnyttjats för jakt och 
fiske. Landhöjningen har varit sparsam; under yngre stenålder låg Östersjöns 
vattenyta endast 6-8 meter över den nuvarande. På denna nivå har man funnit 
lämningar efter ett stort antal boplatser från stenåldern. På bergshöjder längs de 
forntida kustlinjerna ligger bronsålderns mäktiga gravrösen. De återfinns både 
på fastlandet och i skärgården. I landskapets västra del, som på flera sätt är mer 
besläktat med Skåne, ersätts rösena av högar. Äldre järnålderns gravar utgörs 
av låga stensättningar som saknar rösenas monumentalitet. Yngre järnålderns 
gravfält ligger på åssträckningar och höj dryggar, ofta i omedelbar anslutning 
till odlingsmarken och centralt i den nuvarande ” by a bygden”. Under yngre 
järnålder återfinns en del gravfält som är knutna till kustens s.k. bondehamnar 
- hamnplatser med i flera fall synbarligen förhistoriskt ursprung. Landhöjning
en och utdikningen av våtmarkerna gav förutsättningarna för uppodlingen; i 
huvudsak koloniserades området under medeltiden.

Dagens odlingslandskap fick sin form huvudsakligen under 1800-talets första 
hälft, då såväl enskiftet som laga skiftet genomfördes. Uppodlingsgraden ökade 
betydligt och bybebyggelsen splittrades, även om utflyttningen av gårdar varie
rade i omfattning. I länet finns endast ett gods. Det agrara landskapet karaktä-
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riseras av storgårdar runt städerna och i övrigt mindre jordbruk. Gårdarna lig
ger kustnära med odlings- och betesmarker som ofta sträcker sig ända ned till 
havet. Inslaget av strandängar är stort. Dalgångarna och den gamla kustvägen 
kantas av välbevarade byar och små samhällen.

Ett vanligt inslag längs Blekingekusten är försvarsanläggningar från olika 
tider. Under medeltiden och fram till 1600-talets mitt var de föranledda av Ble
kinges geografiska belägenhet mellan det svenska och danska riket. Från att ha 
varit ha varit knutet till Sveaväldet, blev Blekinge danskt i början av medeltiden 
och förblev så fram till freden i Roskilde år 1658. Under medeltiden byggdes tva 
starka riksfästen, Sölvesborg i väster och Brömsehus i öster. Omkring 1600 upp
fördes Kristianopel som en militärbas. Under 1600-talet uppfördes militära an
läggningar på två strategiskt viktiga platser där städerna Karlshamn och Karls
krona anlades. I och med tillkomsten av örlogsbasen i Karlskrona blev staden 
residensstad med nya befolkningsgrupper. Under 1700-talet uppförde nya infly
telserika Blekingebor påkostade lantgårdar.

Redan under medeltiden bidrog handeln till ett ekonomiskt välstand och till 
städernas utveckling. Bl.a. genom Hansan blev vattnet som förbindelseled av 
allt större betydelse. Sillen var den mest begärliga handelsvaran från Blekinge.

Längs kusten finns ett antal fiskelägen, tillkomna under de senaste tre hundra 
åren. I skärgården finns också äldre maritima lämningar såsom tomtningar. 
Havsfisket har i alla tider varit en viktig del av jordbruksbefolkningens försörj
ning och från slutet av 1700-talet hade fisket en betydande roll i Blekinges nä
ringsliv. Skiftesreformerna medförde att den enskilde bonden fick rätt att upp
låta plats åt särskilda fiskare, vilket gjorde att regelrätta fiskelägen uppstod.
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När motorbåtar började användas under 1900-talet kunde fiskarna bosätta sig 
på fastlandet, vilket blev inledningen på skärgårdens avfolkning. Nya typer av 
fiskelägen skapades. Vissa delar av området har också tydliga spår av 1800- 
talets och det tidiga 1900-talets stenindustri.

Tidssamband och regionala särdrag

Blekinges kust är ett varierat landskap med historisk dimension. Den östra skär
gården utgör ett stort sammanhängande historiskt karaktärslandskap med fiske
lägen och andra maritimt präglade miljöer, medan den västra har fler inslag 
från senare tid såsom storskalig industri och fritidshusområden. Blekinge är 
starkt präglat av sin bakgrund som gränsland. Sett i ett riksperspektiv finns här 
ovanligt många och tydliga försvarslämningar från olika tider. Kontrasten mel
lan dessa och den småskaliga jordbruksbygden och de små fiskelägena kan 
tyckas stor. Fiskenäringen och handeln över södra Östersjön med Bornholm, 
Skåne och Tyskland har i stor utsträckning bidragit till Blekingekustens särdrag. 
Kännetecknande för Blekingekusten är också de korta avstånden och en tät be
byggelse i form av gårdar, småskaliga fiskelägen och storgårdsanläggningar.

Känslighet för vindkraft

Med undantag för en storskalig industrimiljö väster om Karlshamn, är hela 
Blekinges kust och skärgård ytterst känslig för vindkraftsetablering. Upplevel
sen av och förståelsen för kulturmiljöns uppbyggnad och karaktär är avhängig 
av att farlederna inte bryts av ett vindkraftsbälte. Från Listerlandet, Listerby 
och Karlskrona skärgårdar bör utblickarna hållas helt fria från vindkraft. I öv
rigt bedöms det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil vara tillräckligt.

Värdekärnor

Södra Listerlandet med Hanö

Helhetskaraktär

Området är ett historiskt karaktärslandskap. Morfologiskt och geologiskt är 
Listerlandet en fortsättning på Kristianstadslätten. Landskapet är uppodlat och 
flackt men här och var sticker urbergsklackar upp, t.ex. Listershuvud som når 
84 m ö.h. På flera ställen finns tydliga strandvallar som visar Östersjöns utveck
ling efter senaste istiden. Listerlandet är fornlämningsrikt. Markanvändningen 
har en lång kontinuitet med relikta agrara områden. Utmed kusten ligger flera 
fiskelägen och små samhällen.

Hanö har en egenartad form med ett toppigt berg. Efter 1800-talets skogs- 
skövling utgörs vegetationen av glest växande lövträd och buskar. Ön har nytt
jats som sjömärke och fyrplats långt tillbaka i tiden.

Kulturhistoriskt innehåll

Längs kusten är de maritima lämningarna påfallande. Här finns system av båt- 
kåsar och ovanför dem fiskelägen med traditionell bebyggelse, t.ex. Västra Näs, 
Västra och Östra Torsö, Hällevik, Nogersund, Hörvik och Djupekås. Under 
1800-talet fick fiskelägena en fast befolkning. Flertalet har kvar en 1800-tals- 
karaktär och uppvisar fortfarande det för Listerlandet typiska bebyggelsemönst
ret med långsmala tomter, inramade av stenmurar och med anslutande träd
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gårdstäppor. Närmast hamnen ligger de äldre boningshusen, vanligen fram- 
kammarstugor och bakom dessa ligger gistgårdarna. Vid stranden återfinns 
långa rader av båtkåsar. Till några av fiskelägena ansluter även stora, moderna 
hamnar, fiskeindustrier och sentida bostadsbebyggelse.

Mellan fiskelägena utbreder sig strandängar, hagmarker, karga betesmarker 
och mindre lövskogsområden. Nästan samtliga har en lång och obruten historia 
som naturbetesmarker. Många är gamla utmarksbeten, som i och med skiftena 
delades upp mellan gårdarna. Vid Listershuvud i sydväst återfinns ett odlings
landskap präglat av en ålderdomlig och säregen ägostruktur, där mycket smala 
ägor markeras av obrutna stengärdesgårdar.

På Hanös västsida finns ett fiskeläge med mycket lång kontinuitet, vilket 
framgår av ett flertal tomtningar med båtkåsar efter en säsongsbosättning - omta
lad redan under 1600-talet. Tomtningarna är anlagda direkt i klapperstens
vallen. Fiskeläget är utsträckt efter stranden med husen tätt liggande på rad. 
Sedan 1800-talet har det funnits en fast befolkning på ön. Hanö var under Napo- 
leonkrigen en engelsk flottbas, och om denna tid minner en engelsk begrav
ningsplats. Ön besöks än i dag av engelska örlogsfartyg. Sedan 1869 har Hanö 
varit fyrplats. Den nuvarande fyren är högt belägen och uppfördes 1905-06.

Hanö.

Värden

Inom ett begränsat område uppvisar Listerlandet jämte Hanö ett stort antal 
välbevarade fiskelägen och maritima lämningar. De tydliga uttrycken för fis
kets betydelse har höga pedagogiska värden. Här får också vissa fiskelägens 
utveckling till fiskeindustrier räknas in. Kuststräckan har också höga upplevel
sevärden. Från Listershuvud är utsikten storslagen; vid klart väder kan man 
överblicka nästan hela Blekinges kustband.

Den samlade bebyggelsen på Hanös västsida och fyren på krönet ger en spe
ciell karaktär åt den i övrigt obebyggda ön, vilket sammantaget medför stora 
upplevelsevärden.

Hela området är av mycket stort värde för friluftslivet. Hanö är ett uppskat
tat utflyktsmål.

Känslighet för vindkraft

De kustbundna näringarna - och uttrycken för dessa - hänger intimt samman 
med havet och upplevelsen av detta. Utblickarna ut mot havet, särskilt där 
seglationslederna gått, behöver hållas helt fria från vindkraft för att områdets 
värden ska bibehållas.

Hällaryds skärgård - Cölandet

Helhetskaraktär

Området är ett historiskt karaktär slandskap. Kuststräckan är flikig med en små
skalig skärgård i ett smalt band längs kusten. Hällaryds skärgård öster om 
Karlshamn utgör ett av Blekinges större skärgårdsområden. Längs fastlands- 
kusten når ädellövskogen på många ställen ända fram till havet. Öarna är ge
nomgående små och har rikt varierade stränder med hällar, strandängar och 
sandstränder. Vegetationen är ofta betespräglad, träd förekommer endast spar
samt. Längst i öst avslutas området med Gölandets storgårdslandskap. Bebyg
gelsen har en maritim prägel med äldre skärgårds- och kusthemman samt an
läggningar för sjöfart och försvar. På fastlandet är bebyggelsen påfallande tät 
och på några öar har mark avstyckats för fritidsbebyggelse.
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Kulturhistoriskt innehåll

Tjärö i Blekinges mellanskärgård.

I skärgårdsområdet har påträffats flera lämningar av stenåldersboplatser, vilket 
visar att området har nyttjats under mycket lång tid. Även äldre marina läm
ningar som tomtningar och båtkåsar förekommer.

I Hällaryds skärgård har åtminstone sex av öarna varit bebodda från 1500- 
talet. Ekö och Tärnö har i stor utsträckning kvar sin karakteristiska småskaliga 
fiskelägesbebyggelse. Trädgårdar, båtkåsar och bryggor är viktiga komplette

rande inslag. Husen är ofta faluröda och i huvudsak uppförda under 
1800-talet. Fiskarbefolkningen hade jordbruk som binäring och 
många öar bär spår av bete. På Tärnö finns fortfarande ekonomi
byggnader kvar och de långsmala inägorna är synliga. Längre öster
ut på fastlandskusten följer åter flera genuina fiskelägen med 1800- 
talsbebyggelse. Vid Järnavik finns ett hamnmagasin som minner om 
den betydelse platsen haft som utskeppningshamn från medeltiden 
och in på 1900-talet.

Även den glesa skärgården sydväst om Ronneby utmärks av be- 
tespräglade öar. Den största ön Saltärna har haft flera mindre jord- 
brukshemman och uppvisar ett ålderdomligt jordbrukslandskap med 
tydlig uppdelning i inägomark och utmark. Huvuddelen av ön ut
görs av häll- och buskrik utmark. De gamla hägnadssystemen är väl 
bevarade. På öns västsida finns en mängd tomtningar och båtkåsar, 

vilka berättar om att det åtminstone under senmedeltid/l600-tal funnits ett sä- 
songsbetonat fiskeläge på platsen.

Längs inseglingslederna till städerna finns lämningar av flera f.d. lotsplatser, 
där bebyggelsen försvunnit. Vid inloppet till Ronneby är fyren Gåsfeten ett vik
tigt landmärke. I området finns även försvarshistoriska anläggningar tillhör
ande Per-Albin-linjen.

Området avslutas i öster av herrgårdslandskapet kring gården Göholm. 
Gölandet längst ut mot havet uppvisar ett genuint utmarksbete med lång hävd
kontinuitet, spår av torpbebyggelse och äldre odling. På den nordligaste udden 
Nötanabben finns ett av Blekinges bäst bevarade gravfält från yngre järnålder. 
Området kan uppvisa en bebyggelsekontinuitet sedan stenåldern. Här har på
träffats flera boplatser från yngre stenålder. Den äldre bronsåldern representeras 
av ett röse i krönläge. Gravfältet har varierade former med skeppssättningar, 
olika typer av stensättningar samt högar, vilket tyder på att dess äldsta delar 
torde härröra från äldre järnålder. I närheten finns äldre båtkåsar, belägna 
ovanför nuvarande kustlinjen, en koleragravplats samt lämningar efter gård
arna i den nu försvunna Byrums by.

Värden

Inom kuststräckan finns miljöer som tydligt illustrerar hur ett fiskeläge kunde se 
ut för drygt hundra år sedan. Jordbrukets betydelse avspeglas i de många betes- 
präglade öarna. De maritima respektive agrart präglade miljöerna ger tillsam
mans en helhetsbild av livet i skärgården, vilket ger området höga pedagogiska 
värden. Från öarnas höjdpartier erbjuds vida utsikter över skärgården vilket 
förstärker områdets upplevelsevärden. De förhistoriska och äldre maritima läm
ningarna speglar tidsdjupet i människans nyttjande av skärgården och har såväl 
pedagogiska som vetenskapliga värden. Anläggningarna knutna till kommuni
kation och försvar har i första hand pedagogiska värden.

Området är av stort värde för friluftslivet och skärgården nyttjas intensivt av 
det båtburna friluftslivet.
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Känslighet för vindkraft

Genom sin ålderdomlighet och småskalighet är området känsligt för vindkrafts- 
anläggningar, vilka lätt kan dominera och störa möjligheten att uppleva skär
gårdens alla dimensioner. Det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms 
dock som tillräckligt. I Hällaryds skärgård upptas blickfånget till väsentliga 
delar av den höga Tärnön, som ligger som en barriär längst ut. Den helt fria 
horisonten är därför inte av avgörande betydelse.

Listerby och Karlskrona skärgårdar

Helhetskaraktär

Området är ett historiskt karaktärslandskap. Listerby skärgård är en 
del i ett herrgårdslandskap och domineras av stora och tätt liggande 
öar, flankerade av ett antal mindre. Lummiga och lövskogsklädda öar 
omväxlar med kala betesholmar. Utanför Karlskrona är öarna många 
och små. Längre ut, som skydd mot det öppna havet, ligger ”storöar- 
na” Hasslö, Aspö, Tjurkö, och Sturkö. Med ett stort antal militära 
anläggningar är Karlskrona skärgård starkt präglad av stadens funk
tion som svenska flottans huvudstation från 1680-talet och framåt. 
Längst österut ligger Östra skärgården med Utklippan. Arkipelagen är 
flack och erbjuder vida utblickar. Här finns en mängd skilda kultur
miljöer och enskilda objekt, som tillsammans speglar olika sidor av 
maritimt anknutna verksamheter.

Kulturhistoriskt innehåll

Listerbyskärgårdens herrgårdslandskap är utvecklat ur en av Blekinges mest 
fornlämningstäta centralbygder, med bl.a. ett stort antal bronsåldersrösen på 
höjderna. På udden Hjortahammar, som sträcker sig ut mot Almön, ligger 
Hjortahammars gravfält med 120 synliga fornlämningar av varierande ålder 
och utformning. Här finns flacka runda stensättningar från äldre järnålder samt 
skeppssättningar, treuddar och högar från järnålderns yngre del. Hjortahammar 
strand var ännu på 1600-talet en livaktig bondehamn med lång kontinuitet, då 
inloppet redan under vikingatid skyddades av pålspärrar. Listerbyskärgården 
uppvisar ett varierande starkt kulturpräglat landskap med ekhagar, strand
ängar, buskrika utmarker och spår av odling, bl.a. i form av röjningsrösen och 
stenmurar. Herrgårdslandskapet är särskilt framträdande på Tromtö med herr
gårdsanläggning i en vik ut mot vattnet, omgivande engelsk park samt stora 
betesmarker.

De stora öarna i Karlskrona skärgård är gammalt bondeland och hade san
nolikt en fast befolkning redan kring Kristi födelse. Lämningar av stenålders- 
boplatser, ensamliggande stensättningar från brons- och järnålder och gravfält 
visar på att människan uppehållit sig i området ännu tidigare än så. På Tjurkö 
har påträffats mer spektakulära fynd som brakteatrar, en guldmedaljong, ro
merska mynt m.m. Dessa fynd visar att ett av järnålderns maktcentra sannolikt 
låg här, strategiskt placerat vid den skyddade segelleden inomskärs.

Östra skärgården uppvisar ett av landets största bestånd av tomtningar och 
båtkåsar, vilka utgör lämningar efter tidiga säsongsbosättningar. I flertalet fall 
torde säsongsbosättningarna ha använts under perioden medeltid - 1600-tal, då 
det var tillåtet för envar att fiska i saltsjön.

Herrgårdslandskapet vid Tromtö i Listerby skär
gård.

Hjortahammars gravfält i Listerby skärgård.
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Fiskeläget på Ungskär i Karlskrona skärgård.

Fästningstornet God natt i Karlskrona skärgård.

Karlskrona innerstad.

Karlskrona skärgård utmärks också av ett större antal bevarade fiskelägen 
med ålderdomlig karaktär, t.ex. Stenshamn, Ungskär, Hallarna, Ekenabben, 
Sanda och Garpen. Anläggandet av Karlskrona skapade en ny marknad och 
från och med 1700-talet tillkom fasta fiskelägen på öarna. Skärgårdsbönderna 
dominerade fisket. Vid sidan av ett litet mantalssatt jordbruk bedrev de strand-, 
kust- och havsfiske. I samband med 1800-talets skiften professionaliserades fis
ket. Genom överenskommelser med storöarnas markägare kunde fiskare arren
dera mark för bostad, gistgårdar, sjöbod och båt. Under 1900-talet motorisera- 
des fisket, vilket i grunden kom att förändra skärgårdsfiskarnas villkor; i Östra 
skärgården minskade antalet fiskare drastiskt. Storöarnas landförbindelse gjor
de att dessa klarade sig bättre.

De agrara näringarna har alltsedan förhistorisk tid präglat Karlskrona skär
gård. Beroende på förutsättningarna för att bedriva jordbruk har fiskets betydel
se varierat mellan att vara huvudnäring och binäring. Boskapsskötseln var av 
stor betydelse och har resulterat i ett betespräglat landskap. Öarna har ett små- 
skaligt jordbrukslandskap med bevarade hägnadssystem och tydliga gränser 
mellan in- och utägomarken. De gamla byklungorna med traditionell gårds
bebyggelse är bärande delar. Utmarken är till stora delar fortfarande oexploate
rad. Skärgårdsbornas knappa villkor i äldre tid illustreras av gårdarna på Östra 
Hästholmen och Utlängan.

Anläggandet av Karlskrona 1680 som svenska flottans örlogsbas fick en ge
nomgripande betydelse för skärgården. Den nya anläggningen planerades som 
en sammanhängande helhet med befästningar, hamnar, skeppsvarv samt en ci
vil stad för handel, proviantering och administration. Staden fick tidigt interna
tionell prägel och uppmärksamhet. Den militära bebyggelsen på Stumholmen 
och södra delen av Trossö utgör den sydliga delen av Karlskrona. På små hol
mar på behörigt avstånd från staden finns karaktäristiska stora kruthus. I skär
gården finns en mängd militära anläggningar som bland annat Kungsholms fort 
och Drottningskärs kastell. I Östra skärgården finns batteriplatser från 1930- 
talet. Under mellankrigstiden tillkom befästningar tillhörande den s.k. Per- 
Albinlinjen. Områdets långa betydelse ur försvarshänseende, med anläggningar 
från olika tider, är fortfarande ytterst tydlig. Karlskrona med omgivning är nu
mera utpekat som världsarv, just med anledning av att området är ett utomor
dentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad.

I östra skärgården finns också omfattande spår efter stenbrytning. Vid upp
förandet av befästningarna behövdes stora mängder byggnadsmaterial. Krono- 
brott upprättades för brytning och huggning av konstruktionssten, men under 
1800-talet kom stenindustrin att utvecklas till en omfattande verksamhet för 
hela skärgården. På storöarna finns ett stort antal stenbrott, inte minst på 
Tjurkö. Stenhuggeriet gav också upphov till nya små samhällen samt en omfat
tande torpbebyggelse för stenhuggarfamiljer, bl.a. på Sturkö och Tjurkö.

Farledernas betydelse märks genom fyr- och lotsplatser. Längst i sydost, när
mare 2 mil från fastlandet, ligger ön Urklippan med fyrplats. Urklippan utgör 
den första kontakten med den blekingska skärgården från havet. Den första 
fyren uppfördes 1789. Den nuvarande är en Heidemstamsfyr, uppförd 1870 på 
tornet av en äldre kastelliknande byggnad. Lotsplatserna ligger företrädesvis på 
de yttre öarna som Inlängan, Ungskär, Östra Hästholmen, Långören och Aspö. 
På de två sistnämnda öarna utvecklades lotsväsendet i slutet av 1800-talet till 
stationer med hela bebyggelsekomplex i form av bostäder, hamnanläggningar 
och lotsutkik.
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Värden

Området visar ovanligt tydligt olika sidor av kustkulturens näringar, allt sedan 
förhistorisk tid.

Fiskets anläggningar och miljöer uppvisar en unik flertusenårig kontinuitet. 
Dagens övärld inrymmer såväl boplatser från stenåldern som ännu fungerande 
fiskelägen - alla av mycket stort pedagogiskt värde. Tillsammans med fiskets 
kulturmiljöer, är jordbrukets småskaliga struktur och traditionella bebyggelse 
de kanske viktigaste beståndsdelarna i skärgårdens identitet. Öarnas småska
liga och ganska ålderdomliga landskap har också höga upplevelsevärden.

Karlskrona skärgård har en enastående samling fortifikatoriska minnesmär
ken. Med anläggningar från medeltid och framåt inryms här viktiga delar av 
Sveriges historia. Försvarsanläggningarna är av stort pedagogiskt värde, sam
tidigt som många av dem genom sin genomtänkta och monumentala utform
ning är betydelsefulla inslag i kust- och skärgårdslandskapet. Den funktionella 
och visuella kopplingen till den civila staden Karlskrona förstärker dessa vär
den. Karlskrona är ett unikt exempel på en konsekvent genomförd marint befäst 
stadsanläggning och sjöarsenal från 1600- och 1700-talen. Den nordeuropeiska 
barockplanen, med Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan monumentalt pla
cerade, är lätt avläsbar. Kyrkorna dominerar stadens annars låga silhuett.

Båtlänningar på Flakskär i Karlskrona skärgård.

Känslighet för vindkraft

Den flacka och småskaliga skärgården är mycket känslig för nya dominerande 
anläggningar såsom vindkraftverk. De vida utsikter som havet och den låga 
skärgården erbjuder förstärker upplevelsen av skärgårdens i dess alla dimensio
ner. För hela området behöver utblickarna hållas helt fria från vindkraftverk.

Kristianopel - Brömsebro - Grisbäck

Helhetskaraktär

Området är ett historiskt karaktärslandskap. I det strandnära området utmed 
ostkusten löper en bård av vidsträckta betade strandängar. Stränderna är steni
ga och grunda. Utanför den öppna kusten följer ett band med öar — de flesta är 
små men utanför Kristianopel finns också nagra större betespräglade öar. Cirka 
en kilometer in från stranden löper den gamla landsvägen mellan Kristianopel 
och Bröms på Litorinavallen. Strandvallen är markant och utgjorde också sten
ålderns strandlinje. Betecknande är också en koncentration av stenåldersboplat- 
ser i anslutning till vallen. Sedan historisk tid markeras också strandvallen av 
byarnas lägen. De återfinns mittemellan kustzonens odlingsbygd och den bergiga 
marken i väster, vilken utgjordes av samfälld betesmark. Inom området finns 
flera platser som haft en stor rikspolitiskt betydelse.

Kulturhistoriskt innehåll

Kristianopel ligger på en halvö i områdets södra del. Omgivningarna utgörs av 
en kustslätt med öppen odlingsbygd. I det flacka landskapet märks betesholmar 
med fornlämningar.

Kristianopel är i dag ett välbevarat och särpräglat litet samhälle, med små
skalig trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen samt anläggningar för sjöfar
ten, bl.a. båtkåsar. Här finns också tydliga spår av Kristianopels ursprung som 
garnisonsstad: ett väl synligt befästningsverk i form av en bastionerad mur med 
utanverk, stadsplanen med två parallella huvudgator förenade av små gränder
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samt kyrkan. Kristianopel anlades av Kristian IV år 1599 som den östligaste 
länken i gränsförsvaret mot Sverige. Efter den svenska erövringen av Blekinge 
1658 försvann dess militära betydelse och på 1670-talet lades staden ner. Cirka 
800 meter norrut ligger platsen för Avaskär - den medeltida stad som föregick 
Kristianopel. När Kristianopel anlades förlorade Avaskär sina stadsprivilegier; 
och i dag finns ytterst få synliga spår ovan jord av dess existens.

Från 1000-talet fram till 1658 gick gränsen mellan Danmark och Sverige i 
Broms. Här passerades gränsen av huvudvägen mellan det danska Blekinge och 
det svenska Möre. Bröms har spelat en stor roll i Sveriges rikspolitiska historia. 
Här finns ruinen efter det danska medeltida riksfästet Brömsehus, omgiven av 
vallgravar. På en holme i Brömsebäcken slöt Gustav Vasa och Kristian II år 
1541 ett fördrag i form av en allians på 50 år mellan Sverige och Danmark. 
Fördraget sattes på prov och successivt ökade motsättningarna. Vid freden i 
Brömsebro 1645 hölls förhandlingarna på samma holme där fördraget slutits 
1541. Två stenvalvsbroar leder ut till holmen.

Några kilometer norr om Bröms ligger den kustnära byn Grisbäck, om
nämnd sedan 1400-talet. Bebyggelsen ligger samlad i en klungby med parstugor. 
Mot havet följer strandängar och lämningar efter kustfisket som ålbroar och 
båtkåsar. Vägarna kantas av dubbla stenmurar. I byns närhet finns också skan
sar från 1600-talet, och mellan kustvägen och byn ligger den medeltida borg
platån Kungsborg.

Värden

Inom ett begränsat område finns här tydliga lämningar av utomordentligt vik
tiga händelser i Sveriges rikspolitiska historia. Kristianopels befästningar och 
övriga bebyggelse, ruinen efter Brömsehus, holmen i Brömsebäcken och skans
arna har framför allt stora pedagogiska värden men närmiljöerna kan också 
tillmätas stora upplevelsevärden. I synnerhet i Kristianopel förstärks upplevelse
värdena av den direkta kontakten med havet.

Med få inslag från senare tid samt lång kontinuitet i markanvändning och 
fiskenäring har Grisbäck stora upplevelsevärden men även pedagogiska värden.

Grisbäck har stora värden för friluftslivet, bl.a. genom de relativt oförstörda 
strandängarna.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsanläggningar i anslutning till området skulle påverka möjligheten att 
uppleva och förstå platsens kulturhistoriska värden och sammanhang. Den be
fintliga anläggningen vid Utgrunden kan i dag ses från området. I synnerhet rakt 
ut från Kristianopel bör utblickarna hållas helt fria från vindkraftverk. I övrigt 
bedöms det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil vara tillräckligt.
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Kristianopel med befästningsmuren synlig i bildens mitt.
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Kalmarsunds fastlandskust
- centralbygd, strandängar och strategiska lägen

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Kalmarsunds fastlandskust är låglänt och flikig, ofta med en grund skärgård 
bestående av många små moränöar. Kustlandskapet domineras av låga morän
stränder, med enstaka skär och holmar som norrut tätnar till en skärgård. Sten
iga strandängar är kustens främsta kännetecken. Innanför kustbandet utbreder 
sig i söder Kalmarslätten - en helåkers bygd med stora, moderna jordbruk. Norr 
om Kalmar blir kusten flikigare med lövskogslandskap och stora egendomar. 
Mitt i Kalmarsund reser sig den sägenomspunna ön Blå Jungfrun.

Bebyggelsemönster

De flacka strandängarna i söder har sedan länge utnyttjats som betesmarker. 
De gamla centralbygderna med järnålderns gravfält återfinns relativt nära då
tidens kustlinje och utgörs av välbevarade storgodslandskap. I anslutning till 
havet finns här också typiska lämningar som båtkåsar. Längs kuststräckan finns 
en stor mängd lämningar med anknytning till marin verksamhet och sjöfart 
t.ex. hamnar, lotsplatser, lastageplatser, varv, skansar, vårdkasar, fornborgar 
och skeppsvrak. Kring Kalmar rymmer kusten en hel del fritidsbebyggelse och 
norr om Oskarshamn utgör kärnkraftverket vid Simpevarp ett dominerande in
slag.

Tidssamband och regionala särdrag

Som helhet utgör området ett varierat landskap med historisk dimension. De 
områden som mer intensivt har exploaterats, med tydliga avtryck från vår tid, 
är begränsade i sin omfattning och återfinns framför allt i den södra delen mot 
Kalmarsund samt kring Oskarshamn.

De vidsträckta strandängarna, de gamla centralbygderna med storgodsland
skapen, mångfalden av andra fornlämningar och äldre lämningar från maritim 
verksamhet är viktiga karaktärsdrag.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftverk så nära fastlandskusten som Kalmarsund skulle avsevärt påverka 
möjligheten att uppleva och förstå de kulturhistoriska karaktärsdragen och sam
manhangen. Vid Oskarshamn finns ett längre kustavsnitt där etablering av 
vindkraft bedöms kunna ske utan större negativa konsekvenser för kulturmiljön.
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Värdekärna

Kalmarsunds fastlandskust

Helhetskaraktär
Som helhet får området ses som ett varierat landskap med historisk dimension. 
Utmärkande för den flacka kusten är de vidsträckta havsstrandängarna, som i 
stor utsträckning fortfarande brukas. Strax innanför kusten utbredei sig stor-
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godslandskapen med alléer, parker och bebyggelsemiljöer. Längs kuststräckan 
finns flera större sammanhängande områden - Värnanäs, Björnö, Strömsrum/ 
Pataholm - som alla kan betecknas som historiska karaktärslandskap. Mellan 
dessa förekommer i viss utsträckning en mer sentida bebyggelse, dels genom 
staden Kalmar med omgivningar och dels genom koncentrationer av fritids
bebyggelse.

Kulturhistoriskt innehåll

Möre.

Landskapet kring Strömsrum.

Området har en lång historia som centralbygd. Det har sedan förhistorisk tid 
haft goda betingelser för jordbruk och varit av intresse för rikspolitik, sjöfart, 
försvar samt industriell verksamhet. Historien är särskilt tydlig i landskap och 
bebyggelse kring godsen Värnanäs, Björnö och Strömsrum. Här är den långa 
kontinuiteten väl avläsbar och det kulturhistoriska innehållet rikt och mång
facetterat.

I odlingslandskapen kring godsen har flera stenåldersboplatser lokaliserats. 
Väl synliga i landskapet uppträder också bronsålderns karaktärsfornlämningar 
i form av monumentala rösen. Återkommande är även gravar och gravfält från 
järnålderns olika epoker. Området var tidigt strategiskt intressant, bl.a. genom 
de många åmynningarna. I dag kan vi förstå detta genom de medeltida försvars- 
kyrkorna i Värnanästrakten, flera kungsgårdar och genom lämningar av kasta- 
ler som vid Pataholm i norr.

Sjöfartens betydelse för Smålandskusten framstår tydligt vid Skäggenäs, en 
halvö norr Kalmar. Här gick redan på 1200-talet Kung Valdemars segelled. 
Genom den rullstensås som förbinder halvön med fastlandet anlades under 
Vasatiden Drags kanal. På Skäggenäs finns även lotsbebyggelse och ett färje- 
läge som berättar om platsens betydelse också för senare tiders sjöfart.

I anslutning till storgodsens ägor finns också lämningar och spår efter tidiga 
industriella verksamheter. Värnanäs bedrev på 1600-talet tillverkning av pott
aska och såpa. Vid såväl Värnanäs som Björnö finns lämningar av skeppsvarv, 
hamn, sågar och tegelbruk m.m.

Vid Alsteråns mynning i norr ligger ett flertal intressanta och värdefulla kul
turmiljöer. Utöver resterna av kastalen och Strömsrums säteri finns här Pata- 
holms köping med välbevarade köpmans- och malmgårdar från 1700- och 
1800-talen. Pataholm hade sin föregångare i handelsplatsen Pata, strategiskt 
belägen vid åns utlopp och vägen till Kalmar och Uppsverige. Genom området 
löper den medeltida sträckningen av den s.k. Strandavägen med utsikter över 
Kalmarsund. Strandavägen fortsätter längs kusten upp till Mönsterås. Landska
pet vid Strömsrum visar tydligt de storskaliga strukturerna med tillhörande ar
betarbostäder och underliggande torp, alléer och ålderdomligt vägnät. Området 
i och omkring ån har ett stort marinarkeologiskt värde.

Värden

Godslandskapen, som förutom odlings- och betesmarker inrymmer fornläm- 
ningar, välbevarade bebyggelsemiljöer och parker, har både stora upplevelse
värden och pedagogiska värden. På ett tydligt sätt berättar de om de viktiga 
delar av områdets historia. Fornlämningsmiljöerna indikerar tidig kolonisation 
och visar på områdets långa historia som centralbygd. Av stor vikt är också 
tydligheten av godsens roll, organisation och struktur med herrgårdsmiljö, till
hörande arbetarbostäder och underliggande torp, avhysta bytomter, ålderdom
ligt vägnät och lämningar av en tidig industriell verksamhet - de sistnämnda 
också av vetenskapligt värde.
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Den medeltida Strandavägens sträckning efter kusten, genom Pataholmsom- 
rådet och upp mot Mönsterås, erbjuder vackra utsikter över Kalmarsund och 
har således stora upplevelsevärden.

Platserna med koppling till sjöfarten - såväl fornlämningsmiljöer som lots- 
platser, färjelägen, kanaler och hamnar från historisk tid - är framför allt av 
pedagogiskt och vetenskapligt värde.

Sammantaget har de beskrivna miljöerna stora värden för det natur- och 
kulturinriktade friluftslivet, även inkluderat det båtburna friluftslivet.

Känslighet för vindkraft

Generellt gäller att utblickarna mot Kalmarsund och Öland behöver hållas fria 
från vindkraftverk. I anslutning till kusten kring Oskarshamn finns ett större 
område där etablering av vindkraft bedöms kunna ske utan större negativa kon
sekvenser för kulturmiljön.

Halvön Skäggenäs.

DEL 3 : SVERIGES KUST- OCH SKÄRGÅRDSLANDSKAP 63



Öland och Blå Jungfrun
- odling, bete och långa perspektiv

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Hela Öland består av en kalkberggrund. Utefter västra sidan finns en skarpt 
markerad erosionsbrant som kallas Västra landborgen. I öster ligger Östra land
borgen som utgörs av markanta strandvallar. Östra kusten är dock i huvudsak 
flack och sammantaget har landskapet mycket små höjdskillnader. Kalmar- 
sundssidan av Ölandskusten är ganska rak och jämn medan östkusten är taggig 
med många små bukter och vikar. Västra kusten består av kalt berg med bitvis 
tunt jordtäcke, norra delen av grovmo, sand och grus samt de östra delarna 
huvudsakligen av lerig morän och moränlera. Öland har en agrar prägel med 
hög uppodlingsgrad utefter kusterna. Det inre av ön upptas av Stora Alvaret 
som utgörs av ett kulturpräglat men igenväxande öppet beteslandskap med tunt 
jordtäcke och hällmark. Utefter stränderna och längs större områden på Alvaret 
omges betesmarkerna av enkelradiga stenhägnader. Östra Öland utmärks av 
Östra sjömarkerna - strandbeten som är unika i Europa genom stora samman
hängande arealer av kontinuerlig flertusenårig hävd. Den nordvästra kusten är 
mycket präglad av den tidiga kalkstensindustrin. Mellan södra Ölands odlings
landskap och stenkusten återfinns en variation av åkermark, strandängar, lov
elier tallskogar och tätorter.

Bebyggelsemönster

Bebyggelsen på Öland har formats av landskapets egna villkor, både när det 
gäller byggnadsmaterial, byggnadssätt och hantverkstradition. Södra delen av 
ön har uppenbarligen orienterat sig mot sydsvensk och kontinental kultur, med
an norra Öland har en mer upp- och nordsvensk karaktär. Det mest påtagliga 
och gemensamma inslaget är dock radbyarna, som på Öland bevarats bättre än 
någonstans i Sverige. Naturförhållandena på öarna Öland och Gotland är lik
artade, men trots detta skiljer sig Öland på ett avgörande sätt. Framförallt i 
södra och mellersta delarna är landskapet ännu i hög grad präglat av en regel
bundenhet i bebyggelse och markindelning. Denna struktur präglade en gång 
hela Mellansverige.

På västsidan återfinns i dag små fiskelägen och i nordväst otaliga spår av 
stenbrytning. Utmed östra kusten, och i viss utsträckning i sydväst, utgörs land
remsan mellan den odlade jorden och stranden av sjömarkerna som till största 
delen nyttjas för bete. Ovanför sjömarkerna följer åker och äng med anslutande 
radbybebyggelse. Bebyggelsen är lokaliserad till torra lägen utefter landborg
arna. I söder är den på många ställen samlad i långa radbyar, ofta med regel-
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bundna tomter som har kontinuitet sedan medeltiden. Ett välbekant inslag i den 
öländska bebyggelsen är väderkvarnarna. De uppfördes i byns utkant, ofta en 
för varje gård.

Tidssamband och regionala särdrag

Större delen av Öland är ett historiskt karaktärslandskap. Undantaget utgörs av 
några tätorter med industriområden samt av Mörbylångadalens moderna jord
brukslandskap. Dessa delar kan betecknas som varierade landskap med histo-
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risk dimension. Södra Ölands odlingslandskap med Stora Alvaret, sjömarkerna, 
åkrarna och radbyarna är utpekat som världsarv. Samspelet mellan människan 
och naturmiljön är unikt. Markerna på södra Öland har använts på samma sätt 
under tusentals år. De naturgeografiska förhållandena har givit ramarna för hur 
ölänningarna använt sitt landskap. Människan började bruka det öländska 
landskapet under yngre stenålder. Åkerbruk och boskapsskötsel är fortfarande 
viktiga näringar. Betesmarkerna nyttjas fortfarande för beten. Eftersom mark
erna skötts på samma sätt under så lång tid är de kulturhistoriska spåren tydliga 
och såväl växt- som djurliv mycket rikt. Stenålderns gånggrifter, bronsålderns 
rösen, fornborgar, husgrunder och gravfält från järnåldern, lämningar från sten
industrin, fyrplatser m.m. visar på människans långa och kontinuerliga närvaro 
i landskapet.

Känslighet för vindkraft

För att bevara värdena knutna till Ölands öppna landskap - med dess rikedom 
av unika kulturmiljöer, vidsträckta kulturmarker och med havet ständigt närva
rande - krävs i princip att utblickarna hålls fria från vindkraftverk kring Öland. 
Den befintliga anläggningen vid Utgrunden har skadat upplevelsen av kulturhis
toriska värden. Ytterligare vindkraftverk kommer troligen att innebära en än 
mer negativ påverkan. Undantaget kuststräckan i anslutning till Oskarshamn 
och Simpevarp behöver mellersta och norra Kalmarsund hållas fritt från vind
kraftverk.

Värdekärnor

Södra Öland

Gettlingegravfältet på västra landborgen med 
Kalmarsund i fonden.

Helhetskaraktär

Södra Öland är i huvudsak ett historiskt karaktärslandskap. Mörbylångadalen 
som är präglad av ett intensivt växtodlingsj ordbruk och Färjestaden är dock 
varierade landskap med historisk dimension.

Södra Öland är nog mest förknippat med Stora Alvarets vidsträckta och kar
ga beteslandskap som utbreder sig mellan landborgarna på södra Öland. Ut
märkande är de vida utblickarna mot den låga obrutna horisonten, de långa 
stenhägnaderna och ålderdomliga vägar och vägsträckningar. I det gamla od
lingslandskapet ingick alvarmarkerna i byarnas utmarker och låg utanför de 
inhägnade åkrarna och ängarna. Betesmarkerna präglar också den östra kusten 
med de flacka östra sjömarkerna. Där är fornlämningarna väl synliga och byar
na ligger i lägen från yngre järnålder - tidig medeltid. Sjömarkerna varierar i 
bredd från ett hundratal meter upp till två kilometer.

Kulturhistoriskt innehåll

Hela södra Öland uppvisar en stort antal skiftande fornlämningsmiljöer. På västra 
sidans landborgskant finns järnåldersgravfält i mer eller mindre sammanhäng
ande stråk med boplatser från skilda tidsperioder nedanför ut mot havet.

Alvaret började nyttjas som betesmark redan under yngre stenåldern. Under 
bronsåldern öppnade en fortsatt betesdrift upp landskapet än mer och från denna 
tid finns de första daterade lämningarna efter mänsklig verksamhet. Stora mo
numentala gravrösen, anlagda i nord-sydlig riktning längs höjdryggar på Alva-
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rets mitt, talar för att alvarmarken då fått en stor betydelse. Under äldre järn
åldern var Stora Alvaret hårt utnyttjat, vilket bl.a. kan ses genom de tydliga 
fornlämningar som finns i form av husgrunder och små gravfält från denna tid. 
De kommande 1500 åren utnyttjades Alvaret med växlande intensitet. Under 
slutet av 1800-talet flyttade en stor del av befolkningen till städerna eller emi
grerade och delar av Alvaret kom att växa igen. 1800-talet satte sin prägel på 
Alvaret också genom att marken skiftades mellan socknar och byar, vilket resul
terade i de stenhägnader vi ser i dag.

På de östra sjömarkerna har ölänningarna hållit betesdjur åtminstone sedan 
äldre järnåldern. I dessa flacka, strandnära marker kan man studera järnålderns 
bosättningar med husgrunder, fägator, hägnadssystem och gravar. Genom den 
låga graden av uppodling framträder bilden av järnåldersbygdens utbredning 
sällsynt tydligt. Ovanför sjömarkerna ligger radbyarna och bildar gräns mot 
inägomarken ovanför. Ölands radbyar fick i många fall sin geometriska form 
under medeltiden och har inte i någon större utsträckning påverkats av 1800- 
och 1900-talens skiftesreformer. De flesta byarna ligger utmed de båda huvud
vägarna som löper efter Västra landborgen respektive den Östra strandvallen.

Området kring Ölands södra udde har under lång tid haft stor betydelse för 
sjöfart och näringsfång. Genom läget nära den gamla riksgränsen har det också 
varit av politiskt intresse. Kulturlandskapet är variationsrikt med rika fornläm- 
nings- och bebyggelsemiljöer. Inte minst har Ottenby kungsgård, belagd sedan 
1500-talet, satt sin prägel på området. Både den storslagna gårdsmiljön med 
byggnader från 1700- och 1800-talen och det omgivande odlingslandskapet med 
omfattande ängsmarker ger uttryck för Ottenbys status som kungsgård. Ett an
nat framträdande inslag är den mur som Karl X Gustaf uppförde tvärs över hela 
ön för att markera sitt område. Betydelsefulla miljöer är också den medeltida 
hamnen Kyrkhamn med kapellruin samt fyrtornet Långe Jan med tillhörande 
fyrbebyggelse längst i söder.

Värden

Södra Öland har en unik kulturell tradition som fortfarande existerar i markan
vändning, markindelning, ortnamn, bebyggelse och biologisk mångfald. De 
tydliga och rikliga spåren från järnåldern ger en exceptionell inblick i dåtidens 
kultur och landskapsutnyttjande. Genom den långa kontinuiteten och frånvaron 
av exploatering och iögonfallande inslag förknippade med vår tid, kan man i 
landskapet mycket tydligt uppleva och förstå viktiga skeden i människans histo
ria. Södra Ölands kulturhistoriska karaktärsdrag är också intimt sammanfläta
de med unika biologiska och geologiska företeelser. Hela området åtnjuter 
mycket höga upplevelsevärden, som i hög grad är beroende av havet och den 
obrutna horisonten som fond. Genom tydligheten och kontinuiteten är landska
pet och dess miljöer också av stort pedagogiskt värde. Därtill återfinns veten
skapliga värden, framför allt kopplade till de förhistoriska lämningarna.

Öland är en av Sveriges främsta turistorter på grund av sin särpräglade natur 
och kultur. Stora Alvaret, södra udden och östra sjömarkerna är viktiga och 
välbesökta friluftsområden för både natur- och kulturintresserade.

Känslighet för vindkraft

Det låglänta landskapet, med Alvarets särpräglade ödslighet och de vidsträckta 
utsikterna där land och hav flyter ihop, är ytterst känsligt för storskaliga inslag. 
En utbyggnad av vindkraft skulle ha en mycket negativ inverkan på upplevelsen 
av dessa så särpräglat öländska karaktärsdrag. Mot öster och söder krävs där-

Stora Alvaret med Ammatornsröret i förgrun
den.

Radbyn Hulterstad på sydöstra Öland med om
givande sjömarker.

Betesmarker vid Orminge rör med fyren Långe 
Jan i bakgrunden.
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Husgrunder och stensträngssystem vid Valsnäs.

Utblick över Kalmarsund från Västra kustvägen 
med skurkvarnen vid Jordhamn.

för att utblickarna är helt fria från vindkraftverk. Den befintliga vindkraftsan- 
läggningen vid Utgrunden i Kalmarsund är väl synlig från en stor del av västra 
och södra kusten, vilket har en negativ inverkar på områdets kulturvärden.

Mellersta och norra Öland

Helhetskaraktär

Området är i huvudsak ett historiskt kar aktar slandskap men bl.a. vid Löttorp 
finns inslag av ett varierat landskap, med tydlig kontinuitet fram till i dag. 
Norra och mellersta Öland är mycket variationsrikt. Mellersta Ölands inre del 
kallas Mittlandet och är i dag ett av norra Europas största sammanhängande 
lövskogsområden med unika lämningar från äldre järnålderns bondesamhälle. 
Det nuvarande skogsområdet utgör järnålderns alltmer igenväxande inägo- 
mark. Längs östra kusten fortsätter sjömarkerna med radbyar, gärden, betes
marker, stenhägnader och tydliga fornlämningsmiljöer. Längst upp i norr tar 
Bödabukten med dess grus- och sandområden vid. I nordväst återfinns västra 
stenkusten. Den öländska kalkstenen har varit en viktig handelsvara sedan med
eltiden, då stenindustrins centrum låg vid Horn i nordväst. De norra inlands- 
områdena utmärks av ett omväxlande odlingslandskap med åkrar, ängar, betes
marker, småalvar och lövskogsområden. På Ölands nordöstra udde ligger den 
betespräglade tallskogen Trollskogen, som rymmer rika fornlämningsområden.

Kulturhistoriskt innehåll

I både Mittlandet och Bödatrakten finns ett mycket stort antal av de i ett interna
tionellt perspektiv unika husgrunds- och stensträngsområdena från äldre järnål
dern. Där utbreder sig talrika husgrunder som bildar hela gårdar och löst grup
perade byar, kilometerlånga hägnadssystem, fägator, fossil åker, brunnar och 
gravar. Spåren visar att äldre järnåldern var något av en guldålder för Öland 
och att ön vid denna tid praktiskt taget var fullbyggd.

På mellersta Öland ligger många av öns fornborgar, vilka snarast har karak
tär av befästa byar. De ligger såväl i inlandet som mer kustnära.

Den västra kusten präglas av gångna tiders kalkstensbrytning. Stenhante- 
ringen har också påverkat byggnadstraditionen, t.ex. är det vanligt med ladugår
dar och sjöbodar av kalksten. Utefter en stor del av den västra landborgen går 
en mycket ålderdomlig väg, sannolikt med kontinuitet sedan förhistorisk tid. 
Från sin början cirka en mil norr om Borgholm, slingrar den sig alldeles intill 
kusten ända upp till Byxelkrok. Utsikten är storslagen över Kalmarsund och Blå 
Jungfrun i väster och över betade alvarmarker i öster. Vägen kantas av förhisto
riska husgrunder och gravar, hamnar och sjöbodar samt lämningar efter sten- 
brytning såsom stenbrott i strandlinjen. Vägen har haft en stor betydelse som 
transportled till utskeppningshamnar för kalkstensindustrin. Norr om den äldre 
vägen ligger Neptuni åkrar - ett vikingatida gravfält i monumentalt läge på ett 
vidsträckt klapperstensfält. Utsikten är ypperlig över Kalmarsund och Blå Jungfrun.

Ölands norra udde har flera intressanta kulturmiljöer från olika tidsperioder. 
I Trollskogen finns rösen och stensättningar från förhistorisk tid. Längre norrut 
mot kusten finns skansar som vittnar om medeltida försvar. Här finns också 
Grankullaviken med kapellruin, samt hamnmiljön och fyrplatsen med tornet 
Långe Erik som landmärke.

På norra Öland finns flera hamnar med medeltida anor, vilket visar på 
Ölands betydelse som handelsplats i Östersjön samt på sjöfartens och fisken
äringens betydelse för öns befolkning. Längs kusterna finns dessutom många
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andra maritima lämningar, som vittnar om utnyttjandet av havets resurser un
der olika tider. Den omfattande fornlämningsbilden på land antyder att det san
nolikt även finns stora marinarkeologiska värden.

Värden

Spåren av stenbrytningen ger karaktär åt landskapet i norr och bidrar till områ
dets upplevelsevärden. Stenbrytningens landskap, miljöer och lämningar visar 
också verksamhetens näringsmässiga betydelse för norra Öland och rymmer 
därför även pedagogiska och vetenskapliga värden. De ålderdomliga vägarna 
utmed västra kusten erbjuder en resa i Ölands historia, där de vidunderliga 
utblickarna över Kalmarsund gör öns intima samhörighet med havet uppenbar. 
Upplevelsevärdena är mycket stora, därtill finns pedagogiska värden. Liksom 
på södra Öland ger de låglänta sjömarkerna karaktär åt östkusten. Tillsam
mans med de vidsträckta vyerna ut mot havet, ger kontinuiteten i markanvänd
ningen östkusten stora upplevelsevärden. Liksom i söder finns även pedagogiska 
värden.

Utmed kuststräckorna finns ett antal betydelsefulla landmärken. Förutom fyr
tornet Långe Erik och kapellruinen vid Kapelludden på östsidan, finns flera 
fyrar och kvarnar som är nära förknippade med Öland. Dessa miljöer är givna 
delar av landskapets upplevelsevärden, samtidigt som platserna i sig oftast er
bjuder vackra och intressanta utsikter. Till de medeltida och historiska hamnar
na är upplevelsevärden, pedagogiska värden och vetenskapliga värden knutna.

De omfattande fornlämningsmiljöerna med järnåldersbyar, fossila åkrar, 
fornborgar och gravfält m.m. visar tydligt bebyggelse- och markanvändnings- 
strukturen under förhistorisk tid och har utöver upplevelsevärden framför allt 
pedagogiska och vetenskapliga värden.

Öland är en av Sveriges främsta turistorter på grund av sin särpräglade natur 
och kultur. Genom sina unika miljöer och utblickar har mellersta och norra 
Öland stora värden för ett natur- och kulturinriktat friluftsliv.

Sjömarker vid Egby på östra Öland.

Känslighet för vindkraft

Såväl på ön, som vid kusten och till havs skulle en utbyggnad av vindkraft 
avsevärt störa upplevelsen av de olika särpräglade kulturmiljöerna och deras 
kontakt med havet. Liksom på södra Öland, är de vidsträckta utblickarna där 
land och hav flyter ihop ytterst känsliga för storskaliga inslag. Längsmed större 
delar av kuststräckorna skulle vindkraftverk även på långt håll konkurrera med 
upplevelsen av det omgivande landskapet. Mot öster krävs att utblickarna hålls 
helt fria från vindkraftverk. Undantaget kusten närmast Oskarshamn, behöver 
även Kalmarsund hållas fritt från vindkraftverk.

Blå Jungfrun

Helhetskaraktär

Blå Jungfrun utgör ett historiskt kar akt är slandskap. I Kalmarsunds norra del reser 
sig Blå Jungfrun 86,5 m ö.h. Ön består av granit, vilken stått emot inlandsisens 
krafter. På öns norra sida har isen slipat hällarna blanka, medan den södra 
sidan uppvisar en hög brant samt hällar delvis täckta med block. På sina ställen 
har sten och vatten slipat hällen till jättelika grytor. På ön finns ett flertal grot
tor. Huvuddelen av ön utgörs av hällmarker med hällmarkstallhed, hällmark- 
stallskog samt på sin sina ställen även ädellövskog. Här finns också spår av 
stenbrytning. Blå Jungfrun är mytomspunnen som folktrons Blåkulla.
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Kulturhistoriskt innehåll

Blå Jungfrun har sin främsta kulturhistoriska betydelse genom de immateriella 
värden som återfinns genom de sägner och myter som knutits till den.

Människor har känt till Blå Jungfrun sedan lång tid tillbaka. En stenålders- 
boplats från neolitisk tid har hittats på ön. På Blå Jungfrun finns också labyrin
ten ”Trojeborg”, en av de största och mest imponerande i Norden. Den har ett 
mycket vackert läge på de kala, svagt röda granitklipporna som i mjuka bågar 
sluttar ned mot vattnet. Labyrinten uppmärksammades av Carl von Linné som 
besökte ön år 1741 på sin ”Öländska och Gothländska Resa”. I en av öns grot
tor gifte sig 1896 författaren Verner von Heidenstam med fröken Olga Wiberg, 
vilket bevittnades av dåtidens författar- och konstnärselit.

Värden

Med sitt utsatta läge i havet och med den rika flora av sägner och myter rymmer 
Blå Jungfrun stora upplevelsevärden. Till mystiken bidrar också labyrinten 
”Trojeborg”.

Blå Jungfrun är tillgänglig för friluftslivet genom båtturer som erbjuds både 
från Oskarshamn och från Öland.

Känslighet för vindkraft

Blå Jungfrun är synlig från en lång sträcka utmed Ölands kust samt i klart väder 
från fastian dskusten. Kring Blå Jungfrun bör utblickarna hållas fria från vind
kraft från fastlandskusten till Öland. Ett sådant konkurrerande blickfång som en 
vindkraftsanläggning skulle förstöra upplevelsen av den dramatik och mystik 
som omger ön. Vindkraftverk runt ön kan också komma att påverka inflyg
ningarna vid påsk! En vindkraftsanläggning i direkt anslutning till kusten kring 
Oskarhamn bedöms dock vara möjlig.
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Labyrinten på Blå Jungfrun.
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Gotlands kuster
- generationers spår i kalk, äng och hav

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Gotland är kalkens land. Grusvägarna lyser vita och kalkstenen har format 
byggnadstraditionen med de karakteristiska vita stenhusen. Tillsammans med 
det omgivande havet ger kalken hela landskapet ett särskilt ljus. Gotland utgörs 
av en kalkstensplatå med en uppskjutande klint som sträcker sig cirka 6 mil 
längs västra kusten - från Tofta söder om Visby till Hallshuk i norr. I sina 
mellersta och norra delar är klinten 25-50 meter hög och stupar brant mot en 
smal strandremsa. Stråk med lägre klintkuster, ofta med anslutande raukfält, 
finns också på Fårö, nordöstra Gotland, Östergarnslandet, Hoburgen samt 
Karlsöarna. Längst i söder möter Storsudrets vidsträckta beteslandskap med al- 
varmarker och långa stenmurar. Den östra kusten är sedan låg och flikig och 
kännetecknas av en mosaik av strandängar, klapperstensstränder och sandvikar. 
Strandängen är den i särklass vanligaste strandtypen på Gotland. Mellan Slite 
och östra inloppet till Fårösund finns antydan till en skärgård. Längst i norr, 
skilt från storlandet, ligger Fårö. Sammantaget är den gotländska kusten 77 mil 
lång.

Stora delar av inlandet präglas av ett levande jordbruk - öns huvudnäring. 
Över mellersta Gotland löper det stora skogsområdet Lojsthajd. Även norr där
om finns i de östra delarna stora inslag av skog. Längre norrut blir landskapet 
allt kargare.

Bebyggelsemönster

Överallt i inlandet finns det minnen från förhistorisk tid såsom gravar, husgrun
der och hägnadssystem. Utefter dagens kustlinje utgörs de äldsta spåren i huvud
sak av ett stort antal övergivna hamnplatser från vikingatid/tidig medeltid. Kus
ten har dock alltid haft stor betydelse för människorna. Under äldre bronsålder 
utmärktes den av över 1300 rösen, som i dag ligger på en nivå av cirka 10 m ö.h. 
Ungefär 400 av dessa är monumentala storrösen som ännu är framträdande i 
landskapet. Även den yngre bronsålderns cirka 350 skeppssättningar är främst 
koncentrerade till dåtidens kust. Under tidig järnålder utvecklades ett intensiva
re åkerbruk med ställning av boskap och hägnad inägomark. Bosättningen blev 
mer permanent, och då inlandet togs i anspråk blev bebyggelsen mer jämt 
spridd över ön. Närmare 1800 bevarade husgrunder - s.k. kämpgravar - från 
tiden cirka 0-500 e.Kr. indikerar bebyggelsens organisation och utbredning. På 
höjdpartier längs järnålderns strandlinje återfinns en del av öns cirka 100 forn- 
borgar.
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Gotska sandön
otska Sandön

Fårö

Klintkusten

Stenkasten

Sydvästra kusten 
med Karlsöarna

Östkusten 
(rån Grötligbo 
till Boge

50 Kilometer

Storsudret

Kanske är de över 200 fiskelägena den bebyggelse som främst utmärker Got
lands kust i dag. De är av varierande storlek och karaktär, från ålderdomliga 
fiskelägen med stenbodar till storfiskelägen med ett 40-tal bodar, redskapsskjul 
och kapell. Fiskelägena användes främst av kustsocknarnas bönder, som fiskade 
för eget behov några veckor om våren och hösten. De var bebodda under fiske
perioderna och stod öde resten av året. På norra Gotland har kalkindustrin se
dan 1600-talet präglat kusten - med stenbrott, ugnar, utskeppningshamnar samt 
en del stora kalkpatrongårdar.
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De gotländska kusterna är annars sparsamt bebyggda. De kustnära gårdarna 
är vanligen belägna någon eller några kilometer från havet, med åkermarken 
närmast bebyggelsen och vidsträckta ängsmarker nedanför. Det mest karakte
ristiska för det gotländska bebyggelsemönstret är ensamgårdssystemet. Bynivån 
saknas och Gotland har heller inte några slott eller herrgårdar. Troligen hänger 
ensamgårdssystemet samman med regeln att inte splittra odlingsmarken genom 
arv. För att förhindra ägosplittring har man dessutom eftersträvat en blygsam 
befolkningsökning. Först fram emot 1700-talet började gårdsklyvningar tillåtas. 
Trots partsklyvningen kom bebyggelsen väsentligen att ligga kvar på de gamla 
gårdsplatserna. Det sena 1800-talets laga skifte innebar särskilt i nyodlings
områdena en viss utflyttning av gårdspartier. Men framför allt förändrades 
landskapet då det naturanpassade ägomönstret och vägsystemet bröts och ersat
tes av en mer rätlinjig struktur. Sett över hela Gotland påverkades dock kusterna 
i mindre utsträckning av de omvandlingar som följde med skiftena. De för Got
land så typiska vitputsade stenhusen blev vanliga på 1700-talet.

Sedan medeltiden har Gotlands 92 medeltida kyrkor utgjort landmärken och 
orienteringspunkter i landskapet. De byggdes med samma material och teknik 
under öns storhetstid som centrum för handelsverksamheten i Östersjöområdet 
(cirka 1100-1300). Kyrkorna är i dag det tydligaste uttrycket för det välstånd 
som då var rådande.

Tidssamband och regionala särdrag

Sammantaget utgör det gotländska kustlandskap ett historiskt karaktärsland- 
skap. Den gotländska kusten blir aldrig enformig. Variationsrikedomen är stor 
och avspeglar såväl naturgeografiska förutsättningar som kulturhistoriska för
hållanden. Havet finns alltid inom räckhåll och kustmiljöerna utgör en väsent
lig del av Gotlands identitet. Det gotländska odlingslandskapet är präglat av 
mer än 5000 års brukande och har i sina huvuddrag varit bestående sedan laga 
skiftet under 1800-talets andra hälft. Kusterna har i allmänhet bibehållit fler 
ålderdomliga drag än inlandet och har ytterst få inslag från efterkrigstiden.

Fortfarande berättar kustlandskapet och dess miljöer om de näringar som i 
många århundraden har varit grundläggande för gotlänningarnas försörjning: 
jordbruket, fisket, kalkhanteringen samt handeln genom export av kalk, tjära 
och virke. De flacka och öppna delarna är intimt förknippade med strandängar, 
hedbetesmarker och långa stenhägnader. Fiskelägena har behållit en äldre ka
raktär. Kalkhanteringens övergivna miljöer förstärker kargheten hos landskapet 
i norr. Överallt understryker det rika fornlämningsbeståndet den betydelse kus
ten har haft för människan sedan årtusenden tillbaka.

Känslighet för vindkraft

Det varierade kustlandskapet gör att ingen del kan ersättas av någon annan. 
Kustens flikighet och form innebär också att en anläggning i havet eller ute på 
uddar påverkar ett mycket stort område. För att bevara de gotländska kusternas 
särart krävs att utblickarna hålls fria från vindkraftverk runt hela ön. Ett undan
tag görs här för Näsudden, som med ett åttiotal verk är Sveriges största 
vindkraftspark. Här har landskapet redan en närmast industriell karaktär, var
för det är lämpligt att koncentrera även en vidare utbyggnad hit.
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Värdekärnor

Storsudret

Helhetskaraktär

Storsudret är som helhet ett historiskt karaktärslandskap. En viss sentida bebyg
gelse i form av fritidshus finns dock utspridd i området, t.ex. kring Burgsvik och 
i Fide. Storsudret är starkt kulturpräglat och kännetecknas av öppet betesland
skap med en hög andel alvarmarker. Vindlande stenmurar, välbevarade gårds- 
miljöer och väderkvarnar är tillsammans med de vida utblickarna viktiga 
kännemärken. I söder är landskapet kuperat med anslående utsikter över land
skapet och det omgivande havet. Längst ut ligger Hoburgen och utefter den 
västra kusten sträcker sig den höga och mjukt rundade klinten Husrygg. Den 
västra kusten bär också spår av den sandstensbrytning som bönderna hade som 
komplement till jordbruket och fisket. Marken är karg med tunt jordlager och 
på många håll går berggrunden i dagen. I nordväst är vindkraftsparken på Näs
udden en framträdande vy. I öster är landskapet flackare, med träd- och busk
lösa naturbetesmarker samt inslag av mindre åkrar. Här återfinns några av de 
största öppna områdena på Gotland. Stengärdesgårdarna är påtagliga och 
framhäver rätlinjigheten i det vidsträckta landskapet.

Stora delar av området är präglat av de förändringar som följde med laga 
skiftet - partsklyvning, tillkomst av småfastigheter, större åkerytor med linjära 
gränser. Gårdsbebyggelsen är välhållen, uppförd i huvudsak under 1700-och 
1800-talen men i lägen som togs i anspråk redan under vikingatiden.

Kulturhistoriskt innehåll

Rösen längs den forna kusten längst i söder berättar om att Storsudret var ett 
vistelseområde redan under stenålder - tidig bronsålder. Kontinuiteten i mark
användningen leder tillbaka till yngre bronsålder - äldre järnålder, vilket ut
visas av fossila åkersystem och lämningar av ett betydande antal gårdar. Fynd 
av vikingatida silverskatter visar att boplatserna under denna tid var belägna i 
närheten av dagens bebyggelse. Vid kusten finns flera vikingatida - medeltida 
hamnlägen.

I den sydligaste och mest perifert belägna socknen Sundre samt i Valar och Fide 
har landskapet genomgått relativt få förändringar över tiden. Fortfarande kan 
man utläsa huvuddragen i det kulturlandskap som fanns på 1700-och 1800-talen 
- före laga skiftets genomförande. Stenmurarna, som i huvudsak uppfördes i 
samband med skiftet, ger en stark prägel åt Storsudret som helhet. Flertalet 
gårdar genomgick en viss partsklyvning, vilket i öster och ute på Faludden re
sulterade i ett stort antal småfastigheter. Längre söderut finns mer intakta gårds- 
miljöer till vilka också ansluter vikingatida boplatser och medeltida gårdslägen 
med bebyggelselämningar - allt avläsbart i det öppna landskapet.

De vida utsikterna gör att kustlandskapet omfattar en väsentlig del av Stor- 
sudrets inland, i synnerhet de kustnära gårdarna som bara ligger någon kilo
meter från havet. Själva kustlinjen är i stort sett obebyggd. Här och var ligger 
enstaka fiskelägen och strandbodar. I väster, nedanför Husrygg och ända upp 
till Burgsvik, återfinns små sandstensbrott på rad. Karaktärsgivande är också 
medeltidskyrkorna samt fyrarna vid Hoburg och Faludden. Fyrplatsen vid Ho- 
burg anlades med fyr och fyrmästarbostad åren 1845-46. Faluddens fyr med 
fyrmästarbostad är uppförd 1867.

Sundre socken på Storsudret med Hoburgs fyr.
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Värden

Det flacka landskapet vid Faludden.

Det kustanknutna odlingslandskapet har med sina alvarmarker, vindlande sten
murar och sin välbevarade bebyggelse stora upplevelsevärden. Storsudret upp
visar ett kulturlandskap som i väsentliga delar inte har förändrats sedan det 
sena 1800-talets skiftesreform. I flera delar finns en kontinuitet i markanvänd
ningen som sträcker sig ännu längre tillbaka. Tillsammans med gårdslägen som 
varit intakta århundraden - ibland tillbaka till vikingatid - kan landskapet 
berätta om hur området tagits i anspråk och utvecklats. Eftersom spåren av 
äldre brukande och bebyggelse ofta är lätt uppfattbara i den öppna terrängen 
har området också stora pedagogiska värden.

Sandstensbrotten är ett uttryck för öns geologiska beskaffenhet och berättar 
om nödvändigheten av komplementnäringar till jordbruket. Lämningarna från 
sandstensindustrin har framför allt pedagogiska värden men även upplevelse
värden och vetenskapliga värden. Medeltidskyrkorna och fyrarna är viktiga 
som landmärken och åtnjuter liksom fiskarbebyggelsen både upplevelsevärden 
och pedagogiska värden.

Hela Sudret är av stor betydelse för friluftslivet och natur- och kulturinriktad 
turism.

Känslighet för vindkraft

Från hela västra kusten, ända ned till Hoburgen, är vindkraftsparken på Näs
udden ett dominerande inslag i blickfånget mot norr/väster. En viss komplette
ring av parken med nya verk, i direkt anslutning till befintliga, bedöms inte 
innebära någon ytterligare negativ påverkan på upplevelsen av Storsudrets kul
turlandskap. Det säregna landskapet, där de vida utblickarna är ett kännemärke 
för såväl de kuperade delarna som de mycket flacka, kräver däremot att utblick
arna över havet i väster, söder och öster hålls helt fria från vindkraftverk.

Gotlands sydvästra kust med Karlsöarna

Helhetskaraktär

Sammantaget är den sydvästra kusten ett varierat landskap med historisk di
mension. Mellan delar som utgör historiska karaktärslandskap finns flera om
råden med rätt omfattande sentida fritidsbebyggelse. Längst i söder möter Näs
uddens vindkraftspark med en rent industriell karaktär. Även hamnområdet i 
tätorten Klintehamn har en stark industriprägel.

Den södra delen av kuststräckan är låg och flikig med grunda småblockiga 
vikar och betade strandängar. Inåt land vidtar tidigare betade skogsmarker eller 
öppnare hedbeten. Vid Ekstakusten kännetecknas strandlinjen av en låg klint 
som stupar brant i havet. Utanför ligger Lilla och Stora Karlsö, som med sina 
mäktiga klintkanter skapar en fascinerande vy. Kring Fröjel, någon kilometer 
inåt land, reser sig två klintsystem som erbjuder vida utblickar. Nedanför åter
finns ett ganska öppet åker- och beteslandskap. Norr om Klintehamn följer en 
flack kust med öppna betesmarker. Karlsöarna präglas av en månghundraårig 
betesdrift, vilket medfört att den ursprungliga skogen försvunnit.

Kring Petes-Alsvik i söder ligger en del gårdar i ovanligt strandnära lägen. 
Utöver fritidsområdena, som tätnar norr om Klintehamn, utgörs annars kust
bebyggelsen av fiskelägen och strandbodar. Gårdsbebyggelsen ligger rätt spridd 
i de centrala odlingsbygderna en bit in från kusten.
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Kulturhistoriskt innehåll

De låglänta områdena i söder samt norr om Klintehamn låg länge under vatten. 
Det finns sparsamt med lämningar från förhistorisk tid och mycket få spår från 
tiden före järnålder - vikingatid. Under vikingatiden fanns dock troligen flera 
hamnanläggningar, ibland med anslutande gravfält. Vikingatida/medeltida 
hamnlägen återfinns även längs övriga kusten. Både i Fröjel och i den forna 
havsviken Paviken i Västergarn (nu en insjö cirka 500 meter från kusten) finns 
lämningar av hamnanläggningar med tillhörande boplatsområden, gravfält 
m.m.

Ekstakusten och Fröjel är särskilt fornlämningsrika områden. Vid en havsvik 
i Eksta, en dryg kilometer från nuvarande kust, låg under mesolitisk tid den 
stora Ajvideboplatsen. Närmare havet finns ett stråk med ett flertal rösen, 
skeppssättningar, resta stenar och stensättningar. Längre in i landet finns forn- 
åkrar med husgrunder och stensträngsystem. Landskapet är småskaligt med ut
blickar över öppna strandängar och åker men har även inslag av låg skog vid 
klapperstenskust. Fröjelkusten utmärks bland annat av den mäktiga Gannarve- 
skeppssättningen, belägen i ett öppet landskap med utsikt över Lilla Karlsö. På 
höjdpartier ligger också två fornborgar.

Också Karlsöarna har nyttjats sedan stenåldern, vilket vi vet genom boplat
ser i grottor på Stora Karlsö. Lämningar från bronsåldern och järnåldern åter
finns på båda öarna, bl.a. i form av enstaka stensättningar och gravfält. Ham
nar har funnit alltsedan medeltiden. In i vår tid fanns också fiskelägen på Stora 
Karlsö. Kvar av dessa är några enstaka bodar. I dag är det sena 1800-talets 
fyrmiljö ett viktigt inslag i Stora Karlsös silhuett.

Längs kusten finns flera fiskelägen och områden med enstaka strandbodar. 
Storlek och utformning varierar liksom ålder. Fiskehamnar finns i Klintehamn 
och Västergarn. Den högt belägna Fröjels kyrka med kastalruin är ett annat av 
kustens kännemärken.

Området genomgick en stor uppodling och partsklyvning i samband med 
laga skiftet. I den södra delen - upp till Djauvik - är förändringarna väl synliga 
genom landskapets linjära utseende med raka vägar och sten - och trähägnader 
som strukturerande element. I Fröjel öppnar sig landskapet med utblickar över 
Karlsöarna. I kustsocknarna Eksta, Fröjel och Västergarn är 1700-talets vägnät 
i stort sett intakt. I hela området ligger de äldre gårdarna kvar i samma lägen 
som under 1700-talet. Eksta utmärker sig genom sina storbyggda gårdar från 
1700- och 1800-talet. Sanda, norr om Klintehamn, avviker genom att ha be
byggts och uppodlats först under 1800-och 1900-talen, troligen av fiskande bön
der. Bebyggelsen utgörs av småställen från denna tid, samt av en hel del som
marstugebebyggelse från 1900-talet. Liksom i grannsocknen Västergarn finns 
här en stark trähustradition.

Värden

De genuina gårdarna i Petes har stora pedagogiska värden. Det strandnära läget 
gör att havet är en given del av det landskapsrum som omsluter gårdarna, vilket 
ger platsen särskilda upplevelsevärden. Fornlämningsmiljöerna har alla peda
gogiska och vetenskapliga värden. I Ekstaområdet är kontinuiteten och kopp
lingen till forntida och nutida kustlinje tydligast. Med utblickar över Karls
öarna, erbjuder det skiftespräglade och halvöppna landskapet också storslagna 
helhetsupplevelser. Den vida utsikten med öarna mot horisonten utmärker en 
stor del av kusten och förstärker såväl upplevelserna av kyrkan och Gannarve- 
skeppssättningen som av kustens fiskelägen. Fiskelägena har också ett pedago-

Västergarn med den forna havsviken Paviken 
i bildens övre del.

Gannarve skeppssättning vid Fröjelkusten.

Fröjels kyrka med Stora Karlsö i fonden.
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Visby.

giskt värde. Karlsöarna är i sig helt unika miljöer där den dramatiska naturen 
och de kulturhistoriska uttrycken förstärker varandra.

Hela kusten är lättillgänglig och av stort värde för friluftsliv och turism.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsparken på Näsudden är i dag väl synlig från stränderna kring Petes. 
En viss komplettering av parken, med nya verk i anslutning till befintliga, be
döms inte innebära någon ytterligare negativ påverkan. Den fria utsikten över 
havet är av stor betydelse för upplevelsen av ett antal särpräglade kulturmiljöer. 
Vyn över Karlsöarna är helt unik och särskilt känslig. Undantaget Näsuddens 
kustlinje, bör utblickarna västerut hållas helt fria från vindkraftverk. Placering
en av eventuella havsbaserade verk utanför Näsudden måste studeras noga, då 
den flikiga kusten gör att de kan komma att synas från en längre del av kust
sträckan än dagens anläggningar. I Klintehamns hamnområde står i dag flera 
verk. De bedöms inte innebära någon negativ påverkan på kulturhistoriska vär
den. Det är dock tveksamt om det lilla och stadsnära området lämpar sig för 
särskilt många fler verk.

Klintkusten

Helhetskaraktär

Klintkusten är ett varierat landskap med historisk dimension. De kulturhistoris
ka tyngdpunkterna utgörs av Visby samt av kustens norra del. Kulturspåren från 
tiden före 1900 är annars relativt få. Fiskelägena är dock återkommande. Besö
karen som nalkas ön västerifrån möts av den mäktiga raka klintkusten, som 
obruten sträcker sig från Tofta i söder till Hallshuk i norr. På många håll är 
klinten mer än 25 meter hög, och på några ställen når krönet mer än 40 m ö.h. 
Uppe på klinten är det vanligen öppet och man bjuds storslagna vyer över hav 
och stränder. Långa sträckor, företrädesvis i norr, stupar klinten nästan direkt i 
vattnet. Utifrån sett utgör Visbys äldre stadskärna det centrala blickfånget. En 
stor del av kuststräckan söder om Visby upptas av Tofta skjutfält. Både norr och 
söder om Visby finns en ganska omfattande nybebyggelse med både fritids- och 
permanenthus. Denna bebyggelse avtar ungefär 1,5 mil norr om staden, då klin
ten blir brantare och strandremsan smalare. Vid vikarna Lickershamn och Ire- 
vik, som båda har stora stränder, kommer fritidshusområdena åter.

Kulturhistoriskt innehåll

Ett kustanknutet odlingslandskap med förhistorisk kontinuitet finns i stort sett 
bara längst i norr, i Hall. Innanför den markanta klintsluttningen utbreder sig 
här ett platålandskap med betesmarker, åkrar, myrar och skogar i mosaik. Från 
Hallhuks fiskeläge sträcker sig ett öppet odlingslandskap in i landet. Havskon
takten är påtaglig och utsikten enastående. Fornlämningsbeståndet visar att 
området bebotts alltsedan stenåldern. Från bronsåldern finns enstaka rösen och 
skeppssättningar. Centralt i området, knutet till odlingsbygden, finns husgrun
der och stenhägnader från äldre järnålder. Från järnålderns senare del finns ett 
par större gravfält. På lite avstånd från kusten ligger en fornborg. Dagens be
byggelselägen finns belagda sedan 1600-talet, vilket också gäller vägnätet.
I samband med skiftena uppodlades en stor del av ängs- och hagmarkerna, 
partsklyvningen tilltog och en del småfastigheter tillkom längs vägarna. En stor 
del av detta kulturlandskap finns kvar. Hall har en ovanligt enhetlig bebyggelse.
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De flesta av manbyggnaderna utgörs av 1 Vi-plans traditionella kalkstenshus 
som uppfördes ungefär samtidigt kring 1800-talets mitt.

Utefter hela kusten återfinns fornborgar på klintens högre partier. Vid Lickers- 
hamn och Ireviken ligger en ovanlig koncentration av inte mindre än fem bor
gar. I Lickershamn fanns boplatser från sten- och bronsålder medan gravfält och 
fornborgar indikerar aktivitet under järnåldern. Lickershamn är än i dag en 
levande fiskehamn. Av kustens fiskelägen är Sigsarve norr om Ireviken och 
Hallshuk särskilt värda att omnämnas. Sigsarvestrand omges av höga klint
sidor. Fiskebodarna i trä ligger tryckta intill klinten med det öppna havet direkt 
utanför. Hallhuks fiskeläge på klintkustens nordspets har varit i bruk åtminstone 
sedan 1600-talet. Det var en gång en av de mest lönande fiskeplatserna på Got
land och hit kom fiskare från Visby och fastlandet. En naturlig hamn saknades 
länge men det goda fisket gjorde att platsen ändå togs i anspråk. Under 1900- 
talet början byggdes den nuvarande hamnen med pirarmar ut i vattnet. Fiske
läget är homogent med ett tiotal träbodar från senare tid, gistgård samt ett 
kapell som härrör från 1600-talet.

Visby var Östersjöns ledande metropol mellan cirka 1100 och 1300. Visby är 
en helt unik samlad stadsmiljö, där de trånga grändernas förtätade stämning 
omväxlar med öppna vyer över havet. Uppe på klinten ligger 1700- och 1800- 
talens bebyggelse för de lägre samhällsskikten.

Odlingslandskapet i Hall, Klintkustens nord
ligaste del.

Värden

Fiskelägena har ett pedagogiskt värde genom att de berättar om fiskets betydel
se för ön. De enskilda fiskelägena åtnjuter också stora upplevelsevärden. Halls- 
huk har en särskild roll som del i ett större sammanhängande kulturlandskap, 
där de kulturhistoriska uttrycken tillsammans återger de stora dragen i områ
dets historia. Genom läget på klintplatån med havet nedanför erbjuder Hall som 
helhet storslagna upplevelser.

Visbys välbevarade bebyggelse med tydliga medeltida inslag, gatunätet, 
ringmuren, den ursprungliga hamnen Almedalen ger tillsammans med det im
posanta läget en föreställning om den betydelse staden haft och det liv som 
försiggick i den. Förutom starka upplevelsevärden uppvisar Visby givetvis ock
så pedagogiska och vetenskapliga värden.

Känslighet för vindkraft

I Visby och i Hall är havskontakten och den fria horisonten viktiga ingredienser. 
Här bör utblickarna hållas helt fria från vindkraft.

Östkusten från Crötlingbo till Boge

Helhetskaraktär

Gotlands östra kust är som helhet ett historiskt karaktärslandskap. I anslutning 
till de större stränderna finns inslag av fritidsbebyggelse. Ronehamn, Ljugarn 
och Katthammarsvik är tre mindre samhällen. Kusten är flikig med flera marke
rade uddar och en del små öar och halvöar. Horisonten är låg, endast i Öster
garn tränger kalkplatån fram till havet och bildar ett särpräglat område med 
vida utsikter. De steniga och blockrika stränderna består till största delen av 
naturbetesmarker, framför allt strandängar. Stenhägnaderna utgör ett betydan
de inslag. På de mer karga uddarna förekommer ett hedbeteslandskap med tall
dungar och enbuskar. Här och var återfinns sandstränder. Utöver de större udda
rna är själva kustzonen smal. Innanför stranden vidtar i södra delen (Grötlingbo

Fiskeläget Agbod i Gothem norr om Öster- 
garnslandet.
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Uggarde ro jr, belägen i anslutning till brons
ålderns kustlinje som i dag utgörs av ett öppet 
beteslandskapet strax innanför strandzonen.

Fiskeläget Nabban på Hammaren i När.

till Lausvik) områden med skog omväxlande med mer eller mindre öppna betes
marker, vilka ibland sträcker sig ner till stranden. Norr därom möter mer sam
manhängande skogsområden. Ett mer vidsträckt öppet landskap återfinns på 
Grötlingboudd samt i området Närsholmen-Hammaren-Nyan-Lausvik.

Utefter hela kusten finns ett betydande antal fiskelägen. Gårdsbyggelsen är 
koncentrerad till vägarna som löper parallellt med kusten några kilometer inåt 
land. Här ligger också merparten av åkermarken. Talrika och täta fornläm- 
ningsmiljöer visar en lång kontinuitet i markanvändningen.

Kulturhistoriskt innehåll

Längs hela kusten kan man utläsa och följa områdets utveckling från yngre 
bronsålder fram till i dag. Utefter bronsålderns kustlinje, cirka 10 m ö.h. ligger 
storrösen och skeppssättningar. Strax intill ger husgrunder, stensträngssystem, 
fossil åkermark en god inblick i äldre järnålderns gårdsmiljöer och markutnytt
jande. I den kustnära hedmarken i Rone är kontinuiteten ovanligt tydlig och 
lämningarna omfattande. Här återfinns bl.a. Gotlands största sammanhängan
de fossila åkersystem med över 200 fornåkrar samt en koncentration av stor
rösen. Det mäktiga Uggårde rojr, Gotlands högsta storröse, är beläget i det 
öppna beteslandskapet med havet och rymden som fond. Ett annat påtagligt 
inslag efter den forntida kusten utgörs av fornborgarna. På Grogarnsberget i 
Östergarn ligger fornborgen på klintkanten och är lätt uppfattbar. Här är också 
sambandet mellan havet, naturförutsättningarna och de kulturhistoriska yttring
arna - inte minst i form av flera intilliggande fornborgar - mycket starkt. Både 
i anslutning till äldre järnålderns miljöer och närmare kusten finns gravfält från 
järnålderns yngre del. I anslutning till dagens gårdar har gjorts ett antal vi
kingatida skattfynd, vilket indikerar bebyggelselägenas långa kontinuitet. Om
rådets betydelse under vikingatid - tidig medeltid utvisas också av det stora 
antalet slipskårestenar/stenar med slipytor och hamnlägen (bekräftade och san
nolika), som regelbundet återfinns utefter hela nuvarande kusten.

När man från områdets södra del färdas på litorinavallen längs den kustnära 
vägen norrut får man en bra bild av bebyggelsens karaktär och kulturland
skapets organisation. Åkrarna intill gårdarna har brukats sedan 1700-talet. Vä
sentliga delar av vägnätet kan också återföras till denna tid. De välbevarade 
byggnaderna härrör företrädesvis från 1700- 1800-talen och har flera ålderdom
liga drag. Med jämna mellanrum leder raka vägar till fiskelägen och bodar.
I det halvöppna landskapet skymtas havet här och var. Laga skiftet medförde en 
hög uppodlingsgrad som fortfarande består. De nya ägorna markerades med 
karakteristiska stenhägnader. Längs vägarna i en del utmarksområden tillkom 
också ett antal småfastigheter. Socknarna norr om Östergarnslandet har behållit 
mer av sin karaktär från tiden före skiftet. Här har åkerytorna aldrig varit 
särskilt omfattande. Skogen skiljer den centrala odlingsbygden från havet; 
sstrandängar och små fiskelägen möter snarast som en överraskning.

Det mest vidträckta kustanknutna odlingslandskapet återfinns på Hammaren 
i När, kantad av små fiskelägen som ligger väl synliga i det låga landskapet. 
Utefter hela östkusten har fisket varit ett viktigt komplement till jordbruket. 
Liskelägena är av varierande storlek med en hel del ålderdomliga bodar i sten 
eller bulteknik. På många håll finns gistgårdar och båtlänningar. Längs kusten 
finns också en handfull större fiskehamnar. Också fyrarna har en given plats i 
kustlandskapet. I det storslagna och ensliga landskapet på Närsholmen avtecknar 
sig Närsholmens fyr med fyrvaktarbostad som ett landmärke mot horisonten.
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Ön Östergarnsholm är helt trädlös med alvarområden och strandängsartade 
stränder. Här kan man följa hur flera generationer fyrar avlöst varandra, från 
den äldsta fyren från 1817-18, via stenkolsfyren från 1849 till den nya östra 
fyrplatsen från 1917-19.

Samhällena Katthammarsvik och Ljugarn har en varierad bebyggelse. Katt- 
hammarsvik är präglat av hamnverksamhet, kalkhantering och tidig turism. 
Liksom i hamnen Ljugarn tog turismen fart efter sekelskiftet, vilket medförde att 
en rad sommarvillor uppfördes.

Värden

Östra kusten är unik genom att kulturhistoriska spår och strukturer från brons
åldern till 1900-talet så lätt kan avläsas i landskapet. Detta är helt avhängigt att 
landskap och bebyggelse inte genomgått några särskilt omfattande förändringar 
under 1800- och 1900-talen. Vi kan se havets betydelse för bronsålderns röse- 
byggare, för vikingatidens och medeltidens handelsmän, för bönderna som se
dan järnåldern nyttjat kusten för fodertäkt, bete och fiske samt för det tidiga 
1900-talets turister. Förutom pedagogiska och vetenskapliga värden - de senare 
framför allt knutna till de förhistoriska miljöerna - besitter landskapet också 
stora upplevelsevärden. Från de små strandbodarna som avtecknar sig mot ha
vet till fornlämningsmiljöerna i ett öppet beteslandskap som genomkorsas av 
stenmurar. Odlingslandskapet är särskilt anslående från de höj dpartier som 
finns, liksom ute på de stora uddarna där också den funktionella och immate
riella samhörigheten med havet är som tydligast.

Hela kusten är lättillgänglig och av stort värde för friluftsliv och turism.

Känslighet för vindkraft

Det är sällsynt med områden som har så få och blygsamma inslag från senare 
tid som Gotlands östra kust. Med den låga fria horisonten har havet stor bety
delse för - och förstärker - upplevelsen av såväl kulturlandskapet som helhet 
som enskilda miljöer. Kustens konkava form och flikighet gör att en vindkrafts- 
anläggning vid kusten eller i havet skulle påverka hela området mycket nega
tivt. Längs hela kuststräckan bör därför utblickarna hållas helt fria från vind
kraftverk.

Stenkusten

Helhetskaraktär

Stenkusten är ett varierat landskap med historisk dimension. Stora delar är att 
betrakta som historiska karaktärslandskap. Undantagen utgörs främst av Slite 
med närområde, Storugns stenindustri vid Kappelshamn samt av Bunge med 
militärt område sydöst om Fårösund. Med en mosaik av breda klapperstränder, 
inslag av klintar, raukfält, sandvikar och strandängar, bildar stenkusten en över
gång mellan storlandets klint- och östkuster och Fårö. I området ligger de stora 
sjöarna Bästeträsk, Fardumeträsk och Hau träsk. I väster och norr har kusten en 
relativt jämn strandlinje medan den i öster och söder är mycket flikig med djupt 
inskurna vikar, öar och halvöar. Till största delen följs stränderna av högre 
liggande, glesa hällmarkstallskogar. Den mer sammanhängande odlingsmar
ken är koncentrerad till dalgångarna som sträcker sig norr-söder om Fardume 
träsk samt från de större vikarna. Det största området återfinns i det forntida 
sundet mellan Kappelshamnsviken i norr och Vägumeviken i söder.

Tomtbods fiskeläge.

Flera generationer fyrar på Östergarnsholm.
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S:t Olofsholm med magasinet som innehåller 
delar av den kyrka som funnits på platsen.

Århundraden av kalkhantering har satt sin prägel på stenkusten. Brytning av 
kalksten och kalkbränning har varit några av Gotlands mest betydande näring
ar. Stenbrotten är ett återkommande inslag i kustlinjen, speciellt i sydost. I Stor
ugns och Slite lever kalkindustrin kvar.

Området är fornlämningsrikt med lång kontinuitet i markanvändningen. Be
byggelsen är spridd kring odlingsmarken. I utkantsområden finns en hel del 
sten- och lantarbetartorp som tillkom mer eller mindre samlat i samband med 
det sena 1800-talet partsklyvning och stenindustrins framväxt.

Kulturhistoriskt innehåll

Kusten med inlandsområden har sannolikt nyttjats alltsedan stenåldern, för att 
under bronsåldern bli mer permanent ianspråktagen. Lärbro socken (i sydväst) 
är Gotlands fornlämningsrikaste medan Bunge i nordöst utmärker sig som gan
ska fornlämningsfattig. Längs hela den dåtida kusten - i dag belägen någon 
eller några kilometer in i landet - finns rösen och skeppssättningar. Husgrunder 
och stensträngar från äldre järnålder ligger spridda i anslutning till nuvarande 
odlingslandskap. Nära dagens bebyggelse finns ett flertal vikingatida boplatser 
belagda. Slipskårestenar och stenar med slipytor berättar om att det under vi
kingatid - medeltid funnits hamnar i så gott som alla av de större vikarna. Slite 
har sedan vikingatiden varit östra Gotlands viktigaste hamn.

Sägnen berättar att den norske kungen Olof Haraldsson (senare Olof den 
Helige) under sin resa till Ryssland år 1029 gick iland på den högt belägna 
holmen S:t Olofsholm och kristnade gotlänningarna. Till minne av landstig
ningen byggdes en kyrka på krönet. Delar av kyrkan finns kvar, nu inbyggda i 
ett magasin. På S:t Olofsholm finns också lämningar av Gotlands äldsta kalk
ugn, byggd 1621. Hela stenkusten kantas av ugnar, kalklador, stenbrott och 
hamnar från den förindustriella kalkhanteringen under 1600-, 1700- och 1800- 
talen. Spåren efter kalkhanteringen är som mest talrika mellan Slite och Fårö
sund, både längs kusten och på öarna. I t.ex. Barlast och Kyllaj-Lörje finns 
tydliga kalkindustrimiljöer och -lämningar som representerar flera olika tids
epoker. I Kyllaj ligger även en sägenomspunnen strandridaregård/kalkpatron- 
gård. 1900-talets verksamhet kan studeras i bl.a. Bläse, Valleviken och Slite. 
Tiden 1920-40 blev samhällenas glansperiod; Bläse och Valleviken utvecklades 
till brukssamhällen och Slite till en köping. Undantaget Slite, lades sedan verk
samheterna ner. Bläse förknippas med sekelskiftets skorstensförsedda kolugnar 
och väldiga kalklador med trappgavlar.

Liksom runt hela Gotland rymmer också stenkusten flera fiskelägen. Det var 
främst bönderna som hade strandbodar men också stenarbetarna bedrev såväl 
jordbruk som fiske till husbehov.

Till norra kustens specifika miljöer hör också ett antal äldre försvarsanlägg
ningar. På höj dpartier inne i Slite finns rester av såväl en medeltida försvars
anläggning som en anläggning från 1660-talet, tillkommen då man planerade 
att bygga ut Slite till stad och förvaltningscentrum. På Enholmen utanför Slite 
uppfördes under 1700-talet en fästning, från vilken vallarna består. I dag ut
märks Enholmen av de två batterier som byggdes under Krimkriget 1854. År 
1885 föranledde internationella spänningar ett beslut att även Fårösund skulle 
befästas. Vid södra inloppet uppfördes två batterier och vid det norra ett.

Förutom Bunge socken i nordost, har kulturlandskapet bibehållit sina grund
strukturer sedan sekler tillbaka. Bebyggelsen är varierad, mestadels som en 
följd av kalkhanteringen. Fleringe socken i norr har en ovanligt väl bevarad 
gårdsbebyggelse i sten från 1700-och 1800-talen.
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Värden

Spåren av kalkhanteringen är många, tydliga och berättar om näringens långa 
kontinuitet på ön. Att det funktionella sambandet mellan kalkugnar, hamnar, 
stenbrott och bebyggelselämningar är lätt uppfartbart har ett stort pedagogiskt 
värde. Mellan Hide och Kyllaj avlöser stenbrotten varandra. Tillsammans med 
strandhällar och klappervallar skapar de ett säreget och spännande kustland
skap, där tiden plötsligt tycks ha stannat av. Från klintkanten i Kyllaj har man 
därtill en fin utblick över raukar, kalkugnsruiner, hamnar, hav och skärgård 
med holmar. Upplevelsevärden kan knytas till många av kalkhanteringens mil
jöer.

S:t Olofsholm är en av Gotlands mest traditionsrika platser. Den vida utsik
ten över havet bidrar till att göra berättelsen om kung Olof levande och platsen 
levande. Upplevelsevärdena förstärks av det säregna landskapet - med klint
sträckningar, strandvallar och raukfält.

Det fornminnesrika kulturlandskapet har med sin långa kontinuitet i mark
användning, bebyggelse och vägnät både pedagogiska värden och upplevelse
värden. Brukssamhällena och ett ganska stort antal småfastigheter utmärker 
stenkusten mot övriga Gotland. I första hand har dessa miljöer pedagogiska 
värden.

Hela kusten är lättillänglig och av stort värde för friluftsliv och turism.

Lämningar efter kalkhanteringen vid Lörje 
f.d.hamn.

Känslighet för vindkraft

Stenkusten har redan flera vindkraftsanläggningar. Större etableringar, om cir
ka ett tiotal verk, finns intill den levande industrin i Storugns i norr samt kring 
ett nedlagt stenbrott på udden Smöjen, mellan Kyllaj och S:t Olofsholm. På ön 
Furilden, öster om Kyllaj, finns en mindre anläggning om två verk. Storugnsver- 
ken syns framför allt från delar av inlandet, medan anläggningarna på Smöjen 
och Furilden är mycket framträdande i kustlandskapet. Smöjenanläggningen 
ligger cirka 2 km från S:t Olofsholm och dominerar helt blickfånget från uddens 
känsliga östsida. Då lokaliseringar vid eller utanför kusten i området påverkar 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer från Fårö i norr till Östergarn i söder bör 
utblickarna från Stenkusten hållas helt fria från vindkraftverk. Slites och 
Storugns moderna storskaliga industriområden kan inte helt avskrivas som 
olämpliga för en mindre vindkraftsutbyggnad. Omsorgsfulla sikt- och land
skapsanalyser behöver dock genomföras innan vidare slutsatser kan dras. I Stor
ugns bör dock inte området utökas norrut mot Fleringe.

Fårö

Helhetskaraktär

Fårö är som helhet ett historiskt karaktärslandskap. På östra Fårö vid Sudersand 
och Ekeviken - Skär finns dock koncentrationer av fritidsbebyggelse. Fårö för
enar ett oskiftat kulturlandskap med storslagna naturmiljöer, där kusternas vid
sträckta raukfält och klapperstensvallar intar en särställning. Småskaliga od
lingsbygder med gårdsbebyggelse ligger insprängda mellan tallskog, alvarmar- 
ker, vätar och träsk (sjöar). Det karga landskapet är präglat av utegångsfåren 
som betar utmarkerna och håller vegetationen låg. Steniga åkrar och betesmar
ker omges av långsträckta stenhägnader. Bebyggelsen är välbevarad och många 
gånger ålderdomlig, med gårdar i samma lägen sedan 1600-talet. Utmarksbe-
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Helgumannens fiskeläge.

Gården Ava med omgivande landskap på östra 
Fårö.

byggelse i form av agtaksklädda lambgiftar och väderkvarnar är karakteristis
ka inslag i landskapet och en del av Fårös särart.

Kusterna bjuder på en stor variationsrikedom. Ett mer öppet kustlandskap 
med betesmarker och strandängar återfinns framför allt i de bördigare delarna 
på mellersta/östra Fårö samt längst i norr. I söder är stränderna steniga, ofta 
med angränsande låga hedmarkstallskogar och betade alvarmarker. I väster 
vidtar sedan de stora raukfälten vid Digerhuvud och Langhammars. Vidsträckta 
sandstränder kännetecknar den norra och nordöstra kusten.

Kulturhistoriskt innehåll

På flera ställen finns lämningar av hamnplatser från vikingatid - tidig medeltid. 
Särskilt uppmärksammad är Gamle hamn, som också utmärks av ett raukfält 
med omgivande klapperstensstränder. På strandvallen avtecknar sig femton för
historiska rösegravar mot hav och horisont. Gravarna är troligen vikingatida 
och samtida med hamnbassängen, som ligger i skogen strax bakom raukfältet. 
Här finns också en kapellruin med begravningsplats. Såväl kapellet som grav
arna hör sannolikt samman med hamnen som användes fram till senmedeltiden, 
då utloppet blev blockerat av strandvallar som uppkommit vid svåra stormar.

En av de mest avbildade miljöerna i Fårös kustlandskap är Helgumannens 
fiskeläge, belägen i skydd av en strandvall i nordväst. Stämningen av ett bety
dande fiskeläge finns ännu kvar. Ett femtontal fiskebodar i trä och sten ligger 
tätt samman, några mycket ålderdomliga med höga branta brädtak och i avsak
nad av fönster. Bakom bodarna ligger gistgården och i vattnet skymtar rester av 
båtlänningar. Även vid Lauter på västra delen av ön finns ett ålderdomligt fiske
läge, som tillsammans med Lauterhorns småskaliga fiskehamn från 1900-talets 
mitt berättar om en kustkultur i kontinuitet.

Vid många av gårdarna kan 1600-talslandskapet fortfarande lätt identifie
ras. I den betade marken, på lite avstånd till nuvarande bebyggelse, finns även 
husgrunder och odlingsrester efter den äldre järnålderns gårdar. Uppodlingen 
kring Mölnor och Gåsemora på mellersta/östra Fårö är en följd av den expan
sion som under 1800-talet skedde i dessa delar. Ängsmarken försvann och en 
kraftig bebyggelseutveckling ägde rum, främst av mindre hus. Dagens gårds
bebyggelse härrör från 1700- och 1800-talen och ligger ofta tätt med många 
uthusbyggnader i behåll. Spritt i landskapet finns lambgiftar med agtak, väder
kvarnar, lämningar av kalkugnar och tjärdalar (sojden). Många gårdar ligger 
inom någon kilometers avstånd från kusten. Ner mot havet öppnar sig landska
pet med betesmarker. Havskontakten är tydlig och gårdarna blir en viktig del 
av kustlandskapet. I synnerhet Gåsemoras öppna odlingsmarker, betade strän
der och alvarmarker bjuder på storslagna vyer med vindlande stentunar, ålder
domlig bebyggelse och en vid horisont över havet.

Ett omisskännligt inslag i Fårös kust är Fårö kyrka, belägen på ett höjdparti 
med vidsträckt utsikt över Kyrkviken i öster.

Värden

På få ställen är samspelet mellan naturförutsättningar och kulturhistoriska ut
tryck så tydligt som på Fårö. Det ålderdomliga kulturlandskapet, med odlings- 
och utmarker brukade på samma sätt i århundraden, kan ses mot bakgrund av 
havets centrala betydelse, det länge isolerade läget samt av den magra jordmå
nen. Att den långa kontinuiteten vad gäller markanvändning, gårdslägen, bygg- 
nadsskick, hägnader är lätt avläsbar ger landskapet såväl stora upplevelsevär
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den som pedagogiska och vetenskapliga värden. När havet bildar fond förstärks 
både helhetsupplevelsen och förståelsen för öbornas levnadsförhållanden.

De mer avgränsade områdena Gamle hamn och Helgumannens fiskeläge 
åtnjuter samma typ av värden. För att tillägna sig miljöerna är utblickarna över 
havet och en fri horisont av avgörande betydelse.

Såväl Fårös unika kulturlandskap som särpräglade natur gör att ön är av stor 
betydelse för friluftslivet och en natur- och kulturinriktad turism.

Känslighet för vindkraft

Det ålderdomliga kulturlandskapet, de speciella kustmiljöerna och de återkom
mande vyerna över havet, gör Fårö ytterst känsligt för moderna och storskaliga 
inslag. Även på långt håll skulle en utbyggnad av vindkraft förta upplevelsen av 
Fårös särart och skönhet. De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna återfinns utef
ter i stort sett hela kusten och utsikterna från dem berör kustlandskapet som 
helhet. Utblickarna från hela Fårös kust bör därför hållas helt fria från vind
kraft.

Langhammars på norra Fårö.

Gotska Sandön

Helhetskaraktär

Hela Gotska Sandön (Sandön) är ett historiskt karaktärslandskap. Gotska Sand
ön är belägen ute i havet, 38 km norr om Fårö. Ön utgör krönet av en lång rygg 
av morän, grus och sand som sträcker sig från Klints bank öster om Gotland, via 
Salvorev nordost om Fårö upp till de ökända grunden Kopparstenarna, 2 mil 
norr om Sandön. Ön har formen av en oregelbunden sexhörning med en längsta 
utsträckning av drygt 9 km. Gotska Sandön ger skäl för sitt namn och präglas 
helt av den sand som täcker nästan hela ön. På många håll har vattnet, vinden 
och växtligheten samverkat till att bygga upp sanddyner och längs hela kusten 
slingrar sig en bård av 10-15 meter höga och 100-300 meter breda randdyner. 
Högsta punkten, 42 m ö.h., ligger uppe på den mäktiga sanddynen Höga åsen 
som går tvärs över öns norra del. Själva strandlinjen är relativt låg, utom i 
sydost vid Tärnudden där sanddynerna kan nå en höjd av cirka 10 meter. De 
inre delarna av ön är till stor del bevuxna med öppen bitvis urskogsartad tall
skog men även mindre områden med lövskog förekommer, främst i anslutning 
till randdynerna.

Även om Gotska Sandön i förstone upplevs som ett orört naturområde, finns 
också en del bebyggelse, framför allt med koppling till sjöfart, jakt och fiske.

Kulturhistoriskt innehåll

Bredsand

Kyrkudden

Trots Gotska Sandöns isolerade läge har man funnit boplatslämningar av sä
songskaraktär från sten- och bronsåldern. Sannolikt användes ön till en början 
som bas för säljakt och fiske. Från järnåldern härrör några stora rösen och från 
medeltiden har man påträffat två boplatsområden. Under 1600- och 1700-talen 
nyttjade Fåröborna ön för fårbete, säljakt, fiske och tjärutvinning. Under vissa 
tider fanns en bofast befolkning på uppemot hundra människor som hade både 
husdjur och åkrar. I slutet av 1700-talet blev ön privatägd och flera boningshus, 
ladugård, stall och ekonomibyggnader uppfördes. Från denna tid finns fort
farande Gamla gården kvar. En knapp kilometer söder om denna ligger öns 
kyrkogård.
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Fyrbyn på Gotska Sandön.

I mitten av 1800-talet anlades ett skeppsvarv och i början av 1900-talet bygg
des en järnväg för transport av timmer. Fortfarande kan man finna lämningar 
av rälsen.

Fyrmiljöerna är en viktig del av Sandöns bebyggelse. Fyrepoken tog sin bör
jan år 1859, då staten blev ägare till ön. Vid Bredsand på den nordvästra udden 
ligger Fyrbyn, som med fyr, fyrmästarbostad och en del andra hus uppfördes 
åren 1858-59. Från början fanns här två likadana fyrar i enslinje. Här finns 
också öns skolhus från 1939, som var i bruk fram till 1963. Strax öster om 
Fyrbyn ligger Gotska Sandöns kapell. Eftersom fyrarna vid Bredsand inte kunde 
belysa havet runt hela ön, byggdes på 1880-talet ett kombinerat fyr- och bo
stadshus vid Tärnudden på öns sydöstra del. Av denna fyrmiljö återstår endast 
en bagarstuga. År 1913 släcktes fyren och två nya fyrar uppfördes på Kyrkud- 
den respektive Hamnudden. Kyrkuddens fyr på öns östligaste udde står fortfa
rande kvar. Här finns också ett röse från förhistorisk tid. Hamnuddens nuvaran
de fyr är uppförd 1971 men rester av den gamla AGA-fyren syns ännu vid 
strandkanten.

Längs kusten finns också några enstaka hus. Vid S:t Anna, nära Hamnudden, 
byggde fyrmästaren Karl Bourgström omkring sekelskiftet 1900 bygga en jakt- 
och fiskestuga. Byggmaterialet utgörs av strandvirke, vrakgods, båtinredning 
m.m. Stugan är känd genom Albert Engströms bok ”Gotska Sandön”. Strax 
intill ligger några jakt- och fiskestugor från 1920-talet.

Värden

Gotska Sandön är en unik miljö, helt präglad av de förutsättningar som det 
synnerligen isolerade läget gett. De kulturhistoriska spåren är sparsamma men 
ger tillsammans en påminnelse om det liv och den mänskliga aktivitet som 
försiggått på ön. Varje del samverkar till att ge en helhetsbild som är av stort 
pedagogiskt värde. Det omgivande havet och Sandöns särartade natur bidrar 
till att också ge miljöerna starka upplevelsevärden.

Känslighet för vindkraft

Sandöns identitet är starkt förknippad med läget mitt i havet, långt från närmsta 
kust. Att ha det öppna havet som enda granne har alltid varit givet för männis
korna som vistats på Gotska Sandön. För att ta till sig och förstå Sandöns särart 
är det av stor vikt att upplevelsen av enslighet bibehålls. Runt hela Gotska San
dön behöver därför utblickarna hållas helt fria från vindkraft.
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Utsikt över Gotska Sandön.
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Norra Smålands och Östergötlands 
kust och skärgård
- de mångsysslande fiskarböndernas landskap

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetation

Norra Smålands och Östergötlands kustbygd utgörs av en smal kustremsa med 
djupt inskurna vikar och sund. Utanför vidtar en urbergsskärgård med ett stort 
antal öar av varierande storlek. Det allra sydligaste området utgörs emellertid 
av en mindre moränskärgård. Söder om Vikbolandet i S:t Anna och Gryt, blir 
ytterskärgården mycket bred med en enorm täthet av holmar, kobbar och skär 
utanför innerskärgårdens stora öar. Östergötland har landets mest finskurna 
skärgård. Fastlandsdelarnas sprickdalar är relativt uppodlade medan mellanlig
gande bergspartier är skogsklädda. Innerskärgården karaktäriseras av ett om
växlande odlingslandskap med ett stort inslag av ädla lövträd men här finns 
också barrskogar, framför allt hällmarkstallskogar. I mellanskärgården är häll- 
markstallskogarna dominerande. Utanför ligger kalskären.

Bebyggelsemönster

Karakteristiskt för norra Smålandskusten och dess skärgård, framför allt i T just, 
är bronsålderns lämningar i form av monumentala gravrösen i krönlägen. Öst- 
götakusten har inte samma dominans av förhistoriska gravar, även om sådana 
förekommer tämligen rikligt även där. Längs hela kuststräckan återfinns tomt- 
ningar och andra bebyggelselämningar efter de säsongsfiskelägen som funnits 
åtminstone sedan medeltiden. Därtill finns en stor mängd lämningar med an
knytning till marin verksamhet och sjöfart t.ex. hamnar, lotsplatser, lastageplat- 
ser, varv, skansar, vårdkasar, fornborgar, sjömärken, begravningsplatser och 
skeppsvrak. Också dessa lämningar är främst från medeltid och senare.

Undantaget innerskärgården fick området en bofast befolkning under medel
tidens första århundraden. Det är framför allt fiskarbönderna som har satt sin 
prägel på kustlandskapet och skärgården. I dag är endast ett fåtal öar bebodda 
men den äldre faluröda trähusbebyggelsen är i stor utsträckning bevarad och 
odlingslandskapet relativt väl hävdat. Kännetecknande för hela ostkusten är att 
rätten till det strandnära fisket har varit knuten till jordägande. Näringsfånget 
växlade mellan fiske, jordbruk, jakt och seglation. På många håll kan man 
fortfarande se tredelningen av bebyggelsen med bryggor, båthus och fiskeskjul 
nere vid stranden, bostadshusen i en mellanzon längre upp på land samt längst 
upp, vid de små åkrarna, ladugårdar och bodar tillhörande jordbruket. Norra 
Smålands och Östergötlands kust och skärgård är en av landets minst exploate
rade och kan sägas vara ett reliktområde.

88 SVERIGES KUST- OCH SKÄRGÅRDSLANDSKAP



N
I

S:t Antiaę och 
Jonsbergs skärgårdar

30 Kilometer
3-,

-------- -y
/

/
z

Misterhuk - ' 
Västervik - ; 
Gr/t i

Tidssamband och regionala särdrag

Området utgörs i huvudsak av ett historiskt karaktärslandskap. Från söder till 
norr kan man färdas mellan orörda öar, kobbar och skär och gå iland i små 
fiskelägen eller skärgårdsbyar och möta en enhetlig bebyggelse tillkommen un
der 1700- och 1800-talen. Man kan följa de gamla farlederna utan att nämnvärt 
uppleva förändringar från vår egen tid. Det variationsrika landskapet, de väl- 
bevarade skärgårdsmiljöerna med karakteristisk bebyggelse och ålderdomligt 
hävdade odlings- och betesmarker, bronsåldersrösena i sina storslagna lägen 
samt mångfalden av andra fornlämningar och äldre lämningar från maritim 
verksamhet ger en rad unika upplevelser. Den bebyggelse som tillkommit i sena
re tid, framför allt på de större öarna i S:t Annas skärgård, är småskalig och 
dominerar inte vyerna.
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Känslighet för vindkraft

För att bevara det ålderdomliga, omväxlande och småskaliga kust- och skär- 
gårdslandskapet krävs att utblickarna hålls helt fria från vindkraftverk från och 
med Misterhults skärgård i söder upp till och med Gryts skärgård i norr. I S:t 
Annas och Jonsbergs skärgårdar kan vindkraftverk synas men inte dominera 
siktlinjerna. Det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil, räknat från ytterskär- 
gården, bedöms vara tillräckligt. I anslutning till Marvikenverket vid Bråviken 
kan troligen en vindkraftsetablering ske utan större negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Smågö mellan Hasselö-Björkö norr om 
Västervik.

Värdekärnor

Misterhult - Västervik - Gryt

Helhetskaraktär

Undantaget en mer varierad miljö närmast Västervik, utgör hela området ett 
historiskt karaktärslandskap med tydliga för- och kulturhistoriska strukturer. 
Kuststräckan är flikig med djupa vikar och en mosaik av öar, holmar och skär - 
många tallskogsbevuxna och obebyggda. Bergshöjderna ger storslagna utblick
ar. I T just vittnar bronsåldersrösen i krönlägen om att människans närvaro i 
kustområdet sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Bronsåldersbygden fortsät
ter in i sydöstra Östergötlands kustområden men landhöjningsförhållandena har 
gjort att bronsålderns kustmiljöer i dag är belägna mer inåt land. Skärgården upp
visar en kontinuitet i markanvändning och bebyggelsestruktur och är mycket 
genuin. På öarna finns både hävdade och övergivna odlingsmarker och en väl- 
bevarad spridd faluröd bebyggelse. Inga större exploateringar har skett och få 
nytillskott har tillkommit efter 1950.

Kulturhistoriskt innehåll

Längs Smålandskusten finns en hög koncentration av kustbundna karaktärs- 
element såsom bronsåldersrösen samt labyrinter, tomtningar, fiskelägen m.m. 
kopplade till maritima verksamheter. Östgötakusten uppvisar framför maritimt 
anknutna lämningar såsom tomtningar, sjömärken och begravningsplatser.

I hela skärgården finns flera välbevarade fiskelägen med relativt enhetlig 
bebyggelse, som ofta ligger kvar på den ursprungliga tomten. Hasselö-Sladö i 
Västerviks ytterskärgård är ett tydligt exempel på hur fiske och jordbruk kombi
nerades och där bebyggelsen ligger i skikt. Öarna i skärgården uppvisar ett 
småskaligt jordbruk med välbevarat odlingslandskap med stenmurar och trä- 
och stengärdsgårdar. Hagmarkerna hävdas och träden hamlas. Väderskär i nor
ra Tjust är exempel på ett ostkustfiskeläge som från början var ”fiskefäbod” för 
fastlandsbönder och stadsborgare. Ön är fortfarande oskiftad med bebyggelse 
från 1700- och 1800-talen. Många ”fiskefäbodar” fick aldrig någon bofast be
folkning och endast bebyggelselämningarna (tomtningarna) minner i dag om 
vad som varit.

Vid Valdemarsvikens inlopp finns flera karakteristiska fiskelägen med båt
hus, sjöbodar och fiskarstugor från 1700- och 1800-talen. Längst ut, men ändå 
med närhet till innerskärgården, ligger ön Björkskär som kanske var den fatti
gaste av öarna. Den gamla fiskehamnen vetter rakt ut mot det öppna havet med 
obruten horisont. I kustzonen kring Valdemarsviken finns också några herr- 
gårdsmiljöer, omfattande såväl karakteristiska bebyggelsemiljöer som omgiv
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ande kulturlandskap med hagmarker, strandängar och ädellövskog. Långt in i 
viken möter Fågelviks slott, belägen på en holme med en medeltida ruin. Till 
bebyggelsemiljön hör också ekonomibyggnader och park. Det omgivande kul
turlandskapet kännetecknas av ädellövskogar, lundar och strandängar. Öster 
om viken ligger säteriet Breviksnäs, med typisk herrgårdsbebyggelse och ett 
variationsrikt landskap med hagmarker och ädellövskog.

I Gryts breda skärgård återfinns tydligt avläsbara kulturmiljöer i hela kust
bandet från inner- till ytterskärgård. I inner- och mellanskärgården finns många 
välbevarade skärgårdsbyar med 1800-talsbebyggelse och tillhörande småbrutet 
odlingslandskap (t.ex. Kättilö, Kråkmarö, Bondekrok, Gräsmarö, Fångö). Flera 
av öarna har levande jordbruk än i dag. Kättilö med Barösund var ett centrum 
för sjöfarten förr. Här fanns bl.a. lotsar och tullstation. Tullhuset från 1788 finns 
kvar, men man har också hittat bebyggelselämningar från 1200-talet som troli
gen har haft koppling till sjöfarten. Fångö, strax öster om Kättilö utmärks också 
av varphögar, vilka är lämningar från den koppargruva som drevs på 1800- 
talet. I ytterskärgården finns både sedan länge övergivna fiskelägen - såsom 
Lökskär med lämningar av husgrunder och odlingsytor - och sådana där bebyg
gelsen fortfarande finns kvar som Harstena. Harstena har en oskiftad, samlad 
och småskalig bebyggelse, grupperad på karakteristiskt sätt i skikt. Långt ut i 
havsbandet ligger Häradsskär med lämningar av ett medeltida fiskeläge samt 
med fyr, lotsmästarboställe och lotsbebyggelse uppförda under 1800-talets an
dra hälft. Vid fjärden Orren i norr ligger den för Östergötland ovanliga röse- 
miljön Dala. Med vidsträckt utsikt ligger den grupperad på uddar och en holme, 
omgiven av ett välbevarat kulturlandskap med hamlade träd, odlingsytor och 
ängsmark.

Värden

Smålandskustens unika fornlämningsmiljöer har med sin belägenhet i landska
pet stora upplevelsevärden. Genom tydligheten i form och läge har de också 
stora pedagogiska värden.

Skärgårdsmiljöerna med välbevarade fiske- och jordbruksbyar, det ålder
domliga jordbrukslandskapet med tydliga strukturer och lång kontinuitet i 
markanvändning och brukande skänker stora upplevelsevärden. Tillsammans 
med öarnas belägenhet långt ut i havet, visar fiskelägenas enkla bebyggelse på 
fiskarbefolkningens utsatta läge förr. Frånvaron av bebyggelse och andra an
läggningar från senare tid är av väsentlig betydelse för upplevelsevärdena och 
stärker också de pedagogiska värdena. Särskilt värdefullt är att i landskap och 
bebyggelse kunna avläsa förutsättningarna för och avtrycken av områdets kom
binerade näringsfång.

Anläggningarna med maritim prägel, t.ex. lotsplatser, fiskelägen och sjömär
ken, har stor betydelse för förståelsen av områdets betydelse för sjöfarten och 
utnyttjande av havets resurser. De har framför allt pedagogiska och vetenskap
liga värden. Utblickarna från fyrplatserna ut mot det öppna havet har mycket 
stora upplevelsevärden och ger förståelse för sjöfartens villkor och fyrarnas be
tydelse förr.

Hela området är av utomordentligt stor betydelse för det rörliga friluftslivet, 
där upplevelserna av den genuina skärgårdsmiljön är en kärnpunkt. De segel
leder som går genom skärgården har i princip haft samma sträckning sedan 
åtminstone medeltiden, vilket beläggs av Kung Valdemar Sejrs jordebok från 
1200-talet. I dag finns informationsskyltar längs Kung Valdemars segelled.

Fiskarbebyggelse på ön Björkskär i längst ut i 
Gryts skärgård.

Fångö i Gryts skärgård.

Fläradsskär med fyrplats.

DEL 3: SVERIGES KUST- OCH SKÄRGÅRDSLANDSKAP 91



Känslighet för vindkraft

Utblickarna från Tjustbygdens bronsåldersmiljöer ut mot havet, utefter kusten 
samt in mot land är mycket känsliga för storskaliga anläggningar. En vind- 
kraftsutbyggnad skulle också kraftigt dominera över och därmed starkt påverka 
upplevelsen av fiskarböndernas småskaliga och genuina kust- och skärgårds- 
landskap. Utsikten mot en fri horisont är en väsentlig del av upplevelsen av 
området - inte minst gäller detta utblickarna mot de gamla fiskelägena i yttersta 
skärgården. Med hänsyn till områdets unika ”orörda” och relikta karaktär och 
den fria siktens betydelse behöver utblickarna mot öster, söder och norr hållas 
helt fria från vindkraft.

Torönsborg, en av Sörmlandskustens många 
herrgårdar.

Stegeborg med slottsruin vid Slätbaken.

S:t Annas och Jonsbergs skärgårdar

Helhetskaraktär

Området innehåller både delar som utgörs av historiska karaktärslandskap och 
delar som är mer att betrakta som varierade landskap med historisk dimension. 
De senare utgörs framför allt av den södra innerskärgårdens stora öar Södra och 
Norra Finnö samt Yxnö. Den sommarstugebebyggelse som i senare tid har till
kommit här är dock småskalig och dominerar inte vyerna. S:t Annas och i viss 
mån Jonsbergs skärgård är än mer finskuren än Gryts. Speciellt gäller detta 
ytterskärgården som består av en svärm av tätt liggande små holmar, kobbar 
och skär. Med flacka rundhällar och talrika isräfflor är den yttre övärlden starkt 
präglad av den senaste landisen. I S:t Anna är lövträden framträdande från 
kustzonen ända ut i ytterskärgården. I övergången till ytterskärgården finns en 
smal zon med s.k. björkskär, vilka kännetecknas av vindpinade knotiga björkar 
och en klipphedsvegetation. De mest kulturpräglade landskapen återfinns i in
ner- och mellanskärgården genom herrgårdsmiljöer och skärgårdsbyar med od
lingslandskap. Som i många andra skärgårdslandskap finns det en stark histo
risk koppling mellan innerskärgårdens bofasta odlingsbygd och ytterskärgården 
med sin karaktär av resursområde.

Kulturhistoriskt innehåll

Även i detta område finns en mängd lämningar från maritim verksamhet. Kul
turspåren i ytterskärgården utgörs av rester efter fiskelägen i form av husgrun
der och gistgårdslämningar, men även av enklare kojor för mer tillfälliga över
nattningar i samband med fisket. Begravningsplatser från historisk tid, gravar 
av förhistorisk karaktär och äldre sjömärken är också något som hör denna 
skärgård till.

Kustlinjen präglas av de många herrgårdsmiljöerna, belägna inne i vikarna 
eller i andra skyddade lägen inomskärs. Bebyggelsen inramas ofta av ett små- 
brutet och varierat landskap med ängar, hagar, lundar och vassvikar. Ett fram
trädande exempel är Engelholm, som utgör ett stort sammanhängande inner- 
skärgårdsområde i södra delen av S:t Anna. Flertalet herrgårdsmiljöer har sitt 
ursprung i 1600- och 1700-talen men några har också medeltida anor. Särskilt 
betydelsefull är Stegeborg, som med borgen Skällvik ligger som ett lås i Slät
baken för att kontrollera inloppet från havet till Östergötland. Redan under 
förhistorisk tid gick en viktig vattenled från Slätbaken via åar och sjöar vidare 
in till inlandet. Stegeborg - Skällvik var under lång tid av riksangelägenhet, 
farleden i sig är nu av stort kulturhistoriskt intresse. I nordost markeras inloppet 
av en förkastningsbrant med vidsträckt utsikt. Här finns en rösemiljö typisk för 
bronsåldern samt på krönet en vårdkase.
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Längst ut på Vikbolandet ligger villabadorten Arkösund, som växte fram 
samtidigt med järnvägen som blev klar år 1895. På Arkö, strax utanför, ligger 
Arkö by. Den är högt belägen i en sänka, omgiven av renspolade hällar och 
skogsbevuxen mark. Byn har en samlad och delvis ålderdomlig bebyggelse. Här 
finns också Arkö båk och på det intilliggande Viskär finns en fyr med fyrvaktar- 
boställe. På en udde av Arkön ligger också Arkö f.d. lotsstation med lotsutkik. 
Arkö rymmer också ett odlingslandskap med havsstrandängar och ekhagmarker.

Inner- och mellanskärgårdens kulturmiljöer utgörs av små samlade byar med 
bebyggelse från 1800-talet, inramade av ett mångformigt kulturlandskap bestå
ende av mindre odlingsmarker, ängs- och hagmarker, hassellundar, betade 
strandängar, hällmarker, ekbackar, lindängen, barrskogsklädda höjder (t.ex. 
Vänsö, Kallsö, Vrångö, Äspholm, Gränsö, Djursö, Aspöja). De flesta åkrarna är 
numera övergivna men på de större öarna finns fortfarande ett levande odlings
landskap. På många öar betar får och nötkreatur.

Värden
Vänsö i S:t Annas skärgård.

De kustanknutna herrgårdsmiljöerna har med sina omgivande landskap stora 
upplevelsevärden men även pedagogiska värden. Slätbaken med Stegeborg ger 
en tydlig bild av farledens stora betydelse i ett riksperspektiv. Både pedagogiskt 
och upplevelsemässigt är det visuella sambandet mellan havet - Stegeborg - 
och inlandet särskilt angeläget att värna.

Liksom i Gryts socken besitter fiskarböndernas välbevarade skärgårdsmil
jöer i inner- och mellanskärgården mycket höga upplevelsevärden och pedago
giska värden. Det mosaikartade landskapet, där ålderdomliga odlingsmarker 
omväxlar med barrskogsklädda höjder, är tillsammans med en välbevarad 
1800-talsbebyggelse och frånvaron av inslag från senare tid kärnan i områdets 
karaktär och dess värden.

Anläggningarna med maritim prägel, såsom fyr- och lotsplatser, är av stor 
vikt för förståelsen av områdets betydelse för sjöfarten och utnyttjande av havets 
resurser. Utblickarna från fyrplatserna ut mot det öppna havet har mycket stora 
upplevelsevärden och ger förståelse för sjöfartens villkor och fyrarnas betydelse 
förr. Arkösund och Arkö utgör tillsammans en viktig och pedagogisk kultur
miljö. Inom ett litet område finns viktiga delar av kustens och skärgårdens his
toria i ett koncentrat.

Hela området är av utomordentligt stor betydelse för det rörliga friluftslivet, 
där upplevelserna av den genuina skärgårdsmiljön är en kärnpunkt. Informa
tionsinsatser har gjorts med skyltning av historiskt intressanta platser utmed de 
farleder som sedan medeltiden haft stor betydelse för näringslivet.

Känslighet för vindkraft Fyrmiljön på Viskär utanför Arkö.

En vindkraftsutbyggnad i området skulle kraftigt dominera över det befintliga 
landskapet och därmed starkt påverka upplevelsen av den småskaliga och genu
ina kust- och skärgårdslandskapet. Eftersom de kulturhistoriska värden framför 
allt är koncentrerade till kusten och inner- och mellanskärgårdarna behöver 
dock inte utblickarna från ytterskärgården vara helt fria österut. Från ytterskär- 
gården och österut bedöms därför det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil 
vara tillräckligt.

I anslutning till Marviken vid Bråviken bedöms det vara möjligt att etablera 
vindkraft. Marviken är en levande industrimiljö från efterkrigstiden, med bygg
nader och skorsten synliga från långt håll. Möjligen kan det finnas flera liknan
de platser vid kusten i områdets norra del.
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Sörmlandskusten från Bråviken till 
Himmerfjärden
- från fastlandets storgodsmiljöer till arrendeböndernas 

skärgårdslandskap

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Området är ett karakteristiskt sprickdalslandskap, med en mosaik av lågt lig
gande odlade leror och högre moränstråk. Mot Bråviken kännetecknas kusten 
av den brant stupande horstryggen Kolmården, som i sina högsta delar ligger 
över 100 m ö.h. Längs Östersjön kännetecknas kustzonen av en skärgård som 
innefattar cirka 2 800 öar samt en mängd halvöar, fjärdar, kobbar och skär. 
Öarna är ofta kuperade med sänkor, stenstränder, hällar och djupt inskurna 
vikar. Skärgården är smal; i huvudsak saknas mellanskärgård och den grön
skande innerskärgården möter direkt ytterskärgårdens kala skär. Av den mari
tima lövskogszonen finns endast antydningar. Landskapet har i stor utsträck
ning formats av småjordbrukarens arbete. Här finns gamla åkrar, ängar, betes
marker, odlingsrösen, betad skog och inslag av hamlade lövträd.

Bebyggelsemönster

Då Södermanland är ett utpräglat landshöjningslandskap finns få fornlämningar 
i kust- och skärgårdsområdet. På fastlandet finns, under marken dolda, läm
ningar efter strandanknutna bosättningar från stenåldern. Under bronsåldern 
låg de högsta kustpartierna och öarna ovanför vattnet och från denna tid finns 
enstaka gravrösen på högt belägna platser. Troligen fick skärgården sin första 
bofasta befolkning först under medeltiden. Alla större bondgårdar har sannolikt 
sitt ursprung i denna tid. Farlederna i den sörmländska skärgården har använts 
sedan vikingatiden. Området har haft stor betydelse för sjöfarten. Fyr-, lots- och 
tullverksamhet, skärgårdskrogar, båtbyggeri m.m. har varit viktiga verksam
heter som också lämnat tydliga spår efter sig. Äldre tiders skansar och värn låg 
invid vattenlederna in mot Södermanlands inland. Utefter hela kusten finns läm
ningar efter 1900-talets försvarsanläggningar. I ytterskärgården finns spår efter 
jakt och fiske: övergivna hamnanläggningar, tomtningar och gistgårdar. Här 
finns också olika former av sjömärken, kummel och vårdkasar.

Bebyggelsen präglas av herrgårdarna i fastlandskustens vikar samt av små- 
gårdar och torp i skärgården, framför allt i områdets mellersta och norra delar. 
Den traditionella faluröda trähusbebyggelsen är i stor utsträckning bevarad.

Södermanland har sedan lång tid tillbaka varit storgodsens landskap, så 
även skärgården. Området har aldrig varit särskilt tätt befolkat och några 
egentliga skärgårdssamhällen och fiskelägen har inte funnits. Sedan medeltiden
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har skärgården i princip varit delad mellan olika gods. Jorden har brukats av 
arrendebönder och torpare som fiskat till husbehov och för leverans till godsen. 
Jordbruk med boskapsskötsel var basen i försörjningen, men fisket gav extra 
trygghet och leverans av fisk ingick ofta som arrendevillkor. Fiskevattnen var 
strängt uppdelade mellan godsen. Fiskelägen med yrkesfiskare fanns det därför 
inte förutsättningar för. Städernas borgare hade dock fiskerätt på vissa platser. 
I jämförelse med andra kuster var fisket vid Sörmlandskusten blygsamt.

Tidssamband och regionala särdrag

Sammantaget utgör området ett historiskt karaktärslandskap. Den för Sörmland 
så typiska strukturen med storgodslandskap på fastlandet och arrendegårdar på 
öarna har levt kvar till våra dagar. Godsdominansen har motverkat ägosplitt
ring och exploatering, då godsägarna i regel har haft intresse av att behålla sina 
markområden. Många öar har fortfarande ett delvis hävdat och varierat land
skap, vars nyttjande och betydelse understryks av att den traditionella faluröda 
bebyggelsen i stor sträckning är bevarad - såväl bostadshus som ekonomibygg
nader och sjöbodar. I dag finns få åretruntboende i skärgården, de äldre husen 
nyttjas framför allt av fritidsboende. På fastlandet bl.a. kring Trosa och Oxelö
sund, liksom på enstaka öar, finns områden med samlad nyare fritidsbebyggelse. 
Längs kusten finns två påtagligt industriella miljöer: Oxelösunds stålverk och 
djuphamn samt Studsvik som anlades på 1950-talet för atomforskning.
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Känslighet för vindkraft

Från de skogsklädda bergshöjderna i Sörmlandskustens sydvästra del är utblick
arna fria, såväl ut mot havet, utefter kusten som in mot land. Den nordöstra 
delen av kuststräckan domineras av en småbruten skärgård med ett varierat och 
småskaligt landskap. Från stora delar av fastlandet och innerskärgårdens öar 
finns där fria siktlinjer ut mot havet. Även mellan de låga öarna utefter kusten 
finns till stora delar fria siktstråk. En storskalig vindkraftsetablering skulle på
verka förståelsen av de kulturhistoriska sammanhangen och möjligheten att 
uppleva skärgårdens särpräglade landskap. Oxelösunds hamn- och industri
område är starkt påverkat av storskaliga verksamheter. En mindre anläggning 
skulle kunna uppföras här efter noggranna studier av lämplig placering. Stor
skalig utbyggnad av vindkraftsverk utefter Sörmlandskusten är endast möjlig 
om kraftverken placeras långt ute till havs i skärgårdens södra del och med ett så 
stort avstånd till Flävringe fyr att utblickarna från fastlandet och öarna inte bryts.

Värdekärnor

Kolmården

Helhetskaraktär

Området är att betrakta som ett historiskt karaktärslandskap. Kolmården är ett 
stort sammanhängande skogsområde, som genom en förkastningsbrant sluttar 
och ibland störtar ner i Brå viken. Kolmården var den del av Södermanland som 
först reste sig ur havet. Tunabergskusten, mot Bråvikens östra del och öppna 

havet, har framträdande landformer med höga förkastningsberg. 
Flär reser sig bl.a. Gullängsberget 65 m ö.h. och utgör ett sjömär
ke som framträder miltals ut till havs. Kustbergen är i regel be
vuxna med hällmarkstallskog med vegetationsfattiga branter 
mot vattnet. Själva kustzonen har nästan alltid varit obebyggd.

Kulturhistoriskt innehåll

På höjderna finns lämningar efter bosättningar från stenålderns 
mellersta del. På Gullängsberget finns flera monumentala kust
bundna gravrösen med tydlig bronsålderskaraktär. Flär finns den 
första i en rad vårdkasar, placerade i strategiska lägen och på

Utblick över havet från ett av Gullängsbergets rösen.
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siktavstånd från varandra. Tunaberg-Koppartorp är en bergslag med gruvor, 
hyttor och bruk från medeltid till historisk tid.

Värden

Gullängsberget med monumentala rösen och vårdkase har både pedagogiska 
värden och vetenskapliga värden. Det storslagna naturlandskapet bidrar till att 
ge fornlämningsmiljöerna stora upplevelse värden.

Tunabergskusten är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet, inte minst 
genom de många utsiktsplatserna som finns längs förkastningsbranten ut mot 
Bråviken.

Känslighet för vindkraft

Det är framför allt utblickarna från Tunabergskusten ut mot havet och Bråviken 
som är känsliga för en vindkraftsutbyggnad. En storskalig vindkraftsetablering 
ute till havs är möjlig endast om den placeras i en fjärrzon. Det generella hän- 
synsavståndet om 1,5 mil bedöms vara tillräckligt.

Oxelösund - Himmerfjärden

Helhetskaraktär

Undantaget ett mer varierat område kring Oxelösund - Nykö
ping, utgör kuststräckan ett historiskt karaktärslandskap. Kusten 
är i huvudsak låglänt och flikig med vikar, fjärdar och ett stort 
antal öar. Inne i de uppgrundande vikarna ligger herrgårdarna i 
ett småbrutet odlingslandskap. De mest omfattande ökomplexen, 
som också innefattar de största öarna, återfinns i områdets mel
lersta del nära fastlandskusten kring fjärden Tvären. Innerskär- 
gården har en stor variation i växtlighet. Hällmarkstallskogarna 
dominerar men på många öar finns insprängt ett ålderdomligt 
kulturlandskap med ängs- och betesmarker, små f.d. odlingar, 
öppna strandängar, betespräglade lövskogsområden m.m. Be
byggelsen utgörs av små gårdar och torp med sjöbodar och båt
hus vid vattnet.

Kulturhistoriskt innehåll

Skärgården har åtskilliga lämningar efter äldre tiders fiske, sjö
fart och bosättningar. Här finns lämningar i form av tomtningar, 
övergivna gistgårdar, sjömärken, hamnar, skansar och försvarsanläggningar, 
krogar, begravningsplatser samt gårdar och torp. Det finns ett fåtal rösen av 
förhistorisk karaktär. På öarna och på fastlandet finns lämningar efter senare 
tiders kustförsvar.

Inloppet till Sjösafjärden och Nyköping markeras av flera befästnings- 
anläggningar från 1600-talets förra hälft, i dag syn-liga genom rektangulära 
områden omgärdade av vallar och bastioner av jord samt vallgravar. En annan 
intressant farledsmiljö är Mörköfjärden-Himmerfjärden. Inloppet var sannolikt 
av forsvarsstrategisk betydelse redan under förhistorisk tid. Mitt i farleden lig
ger Mörkö med Hörningsholms slott, högt beläget på en klippa. Hörningsholm 
har anor sedan 1200-talet och i byggnaden ingår lämningar av en äldre befäst
ning. I området finns flera fornborgar och i direkt anslutning till Hörningsholm 
löper det nu uppgrundade Skanssundet med skansar från 1600-talets början. På 
fastlandet väster om Mörkö ligger Tullgarns slott med omgivande park och

Hörningsholm på Mörkö.
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Herrgårdslandskapet vid Ängsholm.

Långö i Sörmlands skärgård.

Bokö fyrplats i skärgården utanför Trosa.

vidsträckta ägor och på östra fastlandssidan återfinns den strategiskt belägna 
sätesgården Fållnäs med rötter i järnåldern.

Utefter hela fastlandskusten ligger 1600- och 1700-talens herrgårdsmiljöer i 
ett pärlband, flera med ursprung i en medeltida sätesgård. I de omgivande 
skogsområdena finns arrendegårdar och torp. Herrgårdarna är ofta belägna vid 
forna tiders vattenvägar. Den ursprungliga bebyggelsen uppfördes med direkt 
vattenkontakt på en udde eller halvö i en skyddad vik men landhöjningen har 
gjort att den omedelbara kontakten med havet i många fall försvunnit. Herr
gårdslandskapet präglar dock fortfarande kustlinjen med hagmarker och strand
ängar.

På fastlandet, i direkt anslutning till havet, ligger flera mindre gårdar med 
välbevarad bebyggelse och ett omgivande småbrutet landskap med f.d. åker
marker, ängs- och hagmarker och betade strandängar.

Öarna Rågö, Krampö, Ringsö, Långö, Sävö, Hartsö och Lacka med småöar 
utgör tillsammans skärgårdens största sammanhängande och kulturhistoriskt 
sett mest innehållsrika område. Flera av öarna åtskiljs från fastlandet endast av 
ett smalt sund. Genomgående är ett relativt enhetligt landskap med många och 
tydliga spår av ett månghundraårigt, boskapsinriktat skärgårdsjordbruk. På i 
stort sett varje ö finns öppna betesmarker, ängar, små odlingar, betespräglad 
skog, låglänta strandängar, diken, odlingsrösen och lövträd med spår av ham- 
ling. På många av öarna hävdas markerna traditionsenligt med slåtter och bete. 
Till det ålderdomliga kulturlandskapet hör även välbevarade gårdsmiljöer. 
Kring ett tun ligger vanligen en eller flera mangårdsbyggnader, ladugård, fähus, 
loge, bodar eller andra ekonomibyggnader. Till flera gårdar hör också en un- 
dantagsstuga. Vid vattnet återfinns ålderdomliga timrade sjöbodar med vass
tak. Gårdarna på Hartsö, Sävö och den lilla ön Lindholmen var tidigare lots- 
hemman. Utöver gårdsmiljöerna finns även några andra bebyggelsemiljöer, vil
ka kompletterar bilden av livet i skärgården. På Långö finns en skolbyggnad 
från 1900-talets början och på Sävö en gammal krog. På båda sidor om Sävsun- 
det finns lämningarna av två skansar, ursprungligen uppförda på 1600-talet. 
Skärgårdsbebyggelsen utgörs nästan uteslutande av faluröda trähus, ofta pane- 
lade med locklistpanel.

I norr, strax utanför Trosa, bildar öarna Askö, Bokö-Oxnö och Hänö-Borsö 
ett mindre område av liknande karaktär som området ovan. Även här finns 
såväl ett ålderdomligt varierat jordbrukslandskap som en välbevarad trähus
bebyggelse. På Bokö-Oxnös norra udde ligger Bokö fyrplats med anor från 
1860-talet.

I ytterskärgården finns få kulturspår. Ett undantag är fyrplatsen Hävringe, en 
dryg mil sydost om Oxelösund. Den kala klippön Hävringe känns igen på den 
höga rödmålade träbåken, som sedan 1750-talet varit ett känt inseglingsmärke. 
Till fyrplatsen hör också en lotsstuga från 1879. År 1890-91 anlades en ny fyr 
och fyrvaktarstuga men i dag återstår endast bostadshuset. På klipporna ner mot 
den skyddade hamnen ligger ett litet sommarfiskeläge för lotsstationens per
sonal.

Värden

De funktionella och visuella sambanden mellan fastlandskustens herrgårdsmil
jöer vid de uppgrundade vikarna och skärgårdens enkla småjordbruk är av stort 
pedagogiskt värde. Skärgårdsöarnas varierade och ålderdomliga kulturland
skap berättar om den mångfald i landskapsutnyttjandet som var nödvändig förr. 
Tillsammans med bebyggelsen i form av mangårdsbyggnader, bodlängor, eko
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nomibyggnader, undantagsstugor, sjöbodar m.m. ger det hävdade landskapet en 
bild av skärgårdsbefolkningens livsvillkor. En obetydlig sentida exploatering 
och landskapets genuina prägel förstärker såväl de pedagogiska värdena som 
upplevelsevärdena.

Den strategiska farledsmiljöerna vid inloppen mot inlandet har i första hand 
pedagogiska värden. Utblickarna mot fyrplatsen Hävringe i ytterskärgården 
har stora upplevelsevärden. Liksom Bokö fyrplats har den också pedagogiska 
värden.

Kusten är till stora delar tillgänglig både från sjösidan och fastlandet. I syn
nerhet innerskärgården är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Utöver 
öarnas sammanflätade natur- och kulturlandskap finns också områden av geolo
giskt intresse. Genom innerskärgården gick redan under medeltiden en segelled. 
I kung Valdemar Sejrs jordebok från 1200-talet finns denna led beskriven. I dag 
finns informationsskyltar längs båtsportsleden, vilken till stora delar är identisk 
med den medeltida leden.

Känslighet för vindkraft

Eftersom kusten är relativt lite exploaterad skulle en vindkraftsutbyggnad i om
rådet kraftigt dominera över och därmed starkt påverka upplevelsen av det 
småskaliga och mångfacetterade landskapet. Då avstånden utefter Sörmlands- 
kusten är korta skulle all etablering av vindkraftverk i eller i närheten av detta 
område skada såväl de pedagogiska värdena som upplevelsevärdena. Utblick
arna mot havet, fyrarna, mellan öarna och in mot land behöver därför hållas 
helt fria från vindkraft. Även den möjliga etableringen av en mindre anläggning 
vid Oxelösund, skulle i vyer kunna upplevas som ett påtagligt inslag i landska
pet. En storskalig utbyggnad ute till havs måste ha ett så långt avstånd till 
Hävringe, den sista utposten mot havet, att fyren ses mot en fri horisont. Det 
storskaliga byggandet av vindkraftsverk kan lämpligen ske ute till havs på 
grundområdet mot Östgötagränsen. Då man har passerat ett avstånd av 1 mil 
från Kolmårdsområdet och Oxelösundsskärgården och en vindkraftsanläggning 
där skulle knappast vara synlig från de stora öarna - det kulturhistoriskt sett 
mest värdefulla området.
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Stockholms skärgård
- från huvudstad till utskärgård

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Stockholms skärgård sträcker sig från Landsort i söder till Arholma i norr. Den 
är den geografiskt mest omfattande skärgården i landet och ingår i ett större 
sammanhängande område som sträcker sig via Åland till Åbolands skärgård i 
Finland. Detta örike är utan jämförelse världens största skärgård. Stockholms 
skärgård är bredast i sin Upplandsdel, där den med Svenska Högarna och 
Svenska Björn som yttersta utposter uppnår 80 km. Inom skärgårdsområdet 
återfinns cirka 30 000 öar, kobbar och skär.

Området är i huvudsak ett sprickdalslandskap, skärgården har uppstått där 
detta i låg lutning når ovan havsytan. Berggrundens struktur kan bl.a. följas i 
fjärdarna och i grupperingen av öar och skär. Under fjärdarna döljer sig fort
farande lerfyllda dalgångar. Landhöjningen pågår med cirka 4 mm om året och 
är märkbar i kustnära områden. Nya skär stiger upp ur havet, sund och vikar 
grundas och sankängar övergår i fastmark. Jordlagren är förhållandevis tunna 
och kalkhaltiga. Berg i dagen förekommer ofta. Klippstranden med runda hällar 
är den vanligaste och mest typiska skärgårdsstranden, därnäst kommer sten- 
och grusstränderna.

Skärgården brukas delas in i en inner-, mellan- och ytterskärgård. Med lång
grunda lervikar, jordbruk och barrskogar kan innerskärgården jämföras med ett 
insjölandskap. Landhöjningen har verkat i tusentals år; öarna har vuxit sig sto
ra och är endast åtskilda av sund och mindre fjärdar. Mellanskärgården känne
tecknas av stora fjärdar och grupperingar av öar av olika storlek. Arealen od
lingsbar mark minskar och de långgrunda vikarna blir färre, medan inslaget av 
lövträd och tallbevuxen hällmark ökar. Vegetationen är lägre och de kala häll
arna allt vanligare. Ytterskärgården utmärks av havsvidder och spridda täta 
grupper av små öar och skär som längst ut är kalspolade, men delar omfattas 
också av barrskogs- respektive lövskogszonen. Lövskogszonen återfinns framför 
allt i skärgårdens mellersta och bredaste del, där klimatet inte tillåter större 
barrskogar.

Skärgårdens odlingslandskap kännetecknas av en påfallande småskalighet 
och i vissa fall en stor artrikedom. Det har aldrig funnits sammanhängande 
områden av odlad bygd. I många fall var åkerarealen samlad till en ö medan 
betesdjuren fördes med båtar till andra öar. Djuren betade i skogen och andra 
”restmarker”. I dag finns inte mycket kvar av det typiska skärgårdsjordbruket. 
Skärgarden odlades upp under 1800-talet. I den mån det fanns ängsmarker som 
gick att plöja blev de åker. I dag saknas naturliga betesmarker med hävdberoen
de flora nästan helt.
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Bebyggelsemönster

De traditionella skärgårdsnäringarna

Landhöjningen i kombination med den flacka berggrunden har inneburit att en 
betydande del av skärgårdsområdet har tillkommit i relativt sen tid. De kända 
förhistoriska lämningarna är få, men skärgårdens fornlämningar är ofullstän
digt inventerade. Under yngre järnålder blir de inre delarna av skärgården och 
de stora öarna tagna i anspråk, t.ex. Blidö, Yxlan, Ljusterö, Ornö och Utö. Grav
fält i närheten av de forntida gårdsplatserna utgör de första säkra spåren efter en 
bofast befolkning. Skärgården befolkades sedan allt längre österut, där nytt land 
höjde sig ut havet och erbjöd nya bosättningsområden och betesmarker. Under 
loppet av medeltiden och 1500-talet togs hela nuvarande skärgården i besitt
ning. Långt tidigare förekom emellertid säsongsbosättningar för jakt och fiske. 
Troligen var det sälj akten som gjorde det möjligt för människorna att över
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huvud taget etablera sig i den karga skärgården. Sälen gav i stort sett allt man 
behövde: föda, hudar, tran, ben, senor m.m. Omfattande vårjakt på säl liksom 
sjöfågel har bedrivits långt in i vår tid.

I skärgårdens bebyggelse går det fortfarande av avläsa fiskets och boskaps
skötselns betydelse för försörjningen. Tillsammans med jakten var dessa länge 
skärgårdsbornas huvudnäringar. Redan under medeltiden hade strömmings- och 
torskfisket stor betydelse för kustbefolkningen. Varje gård eller by hade egna 
fiskevatten medan ytterskärgården till en början sågs som en allmänning. Från 
hemmahamnen fiskade man i första hand till husbehov. Det mest givande och 
för inkomsten viktigaste fisket bedrevs bland havsbandets småskärgårdar. Ut- 
skärsfisket ägde huvudsakligen rum under maj-juni och augusti-september. De 
långa avstånden från hemmahamnen gjorde det nödvändigt med säsongsbosätt
ningar. På små öar i närheten av fiskegrunden uppfördes enkla bodar. Under 
1400- och 1500-talen var fångsterna i ytterskärgården så stora att kungamakten 
började hävda äganderätten till området, med skatteplikt för fiskarna som följd. 
Kronans intresse avtog när fångsterna på 1700-talet blev sämre och konkurren
sen från Västkustens sillfiske gjorde det allt svårare att få avsättning för ström
mingen. Efter 1800-talets mitt såldes utskärgårdarna på auktion, ofta till skär- 
gårdsbönderna. Vid denna tid hade säsongsfiskelägena spelat ut sin roll.

I Mellanskärgården är hemmahamnarnas sjö visten fortfarande ett karakte
ristiskt inslag. Merparten av säsongsfiskelägenas bebyggelse har försvunnit men 
på några öar finns en del bodar och fiskestugor i behåll. Lämningar i form av 
tomtningar och husgrunder berättar om säsongsfiskets omfattning.

Det extremt små brutna landskapet tvingade till en mycket stor terrängan
passning av bebyggelsen. Det fanns inte utrymme för att ordna byarnas och 
gårdarnas byggnader i regelbundna former, som fallet ofta var i fastlandets 
åkerbruksbygder, utan det var naturförutsättningarna som fick ange bebyggelse
mönstret. Kännetecknade för ett gott bebyggelseläge var närheten till en bra 
naturhamn, ett skyddat läge, tillgång till sötvatten samt en liten odlingsbar yta. 
Skärgårdsbyarna, med typisk faluröd träbebyggelse, återfinns ofta invid vik
arna. Laga skiftet medförde en viss utflyttning av bebyggelsen. Mest märkbart 
blev detta i de större byarna.

Skärgårdens odlingsmarker var mycket begränsade, däremot fanns slåtter- 
och betesmarker. Ängarna utgjorde en viktig del av jordbruket och låg vanligen 
i anslutning till byn och i skogsgläntor. Också kringliggande obebodda öar och 
holmar utnyttjades för foder och bete. Skogsbetet var utbrett. Spannmål bytte 
man till sig mot strömming. Särskilt spannmålsutbytet gjorde fisken till en vik
tig handelsvara, och handelskontakten med Stockholm var redan på 1200-talet 
av stor betydelse för skärgårdsbornas överlevnad. Handelsfärderna fortsatte 
ända till 1800-talets slut. Förutom fisk sålde man ved, virke och hö. Också 
malmer och urbergskalksten har under lång tid brutits i större eller mindre skala 
på vissa öar. I de inre delarna ökade betydelsen av industri och hantverk under 
1800-talets senare del.

Lotsväsendet var en annan utkomstkälla för skärgårdsborna, särskilt i de 
yttre delarna. Stockholms skärgård har i alla tider varit svårseglad och säker
ligen har lokalbefolkningen sedan medeltiden mot ersättning hjälpt främmande 
folk. De gamla lotsställena återfinns ofta i anslutning till de mer iögonfallande 
fyrarna.

102 SVERIGES KUST- OCH SKÄRGÅRDSLANDSKAP



Huvudstadens betydelse

Närheten till landets huvudstad har påverkat förutsättningarna för Stockholms 
skärgård och dess befolkning även på andra sätt än möjligheten till handels
utbyte. Bl.a. har egendomsstrukturen spelat en viktig roll. Medan mellanskär- 
gården främst beboddes av skattebönder som ägde sin mark, uppträdde stormän 
redan på medeltiden som jordägare i innerskärgården. Under 1600-talet utveck
lades Stockholm till landets administrativa centrum med många civila och mili
tära ämbetsmän som ibland köpte upp skattehemman. Även de omfattande säte
ribildningarna under 1600-talet inbegrep innerskärgården. Till skillnad från 
mellan- och ytterskärgården kom innerskärgårdens egendomar att samlas under 
ett fåtal ägares händer. På fastlandskusten och närbelägna öar berättar ett antal 
herrgårdsanläggningar om detta.

Redan under 1700-talet började Stockholms välbeställda borgare sommartid 
fly staden och bygga ståndsmässiga sommarställen. Till en början nöjde man 
sig med de närmaste vikarna dit man kunde föras av roddarmadamer. Kring 
1800-talets mitt började man leta sig ut i skärgården som sommargäster. En 
förutsättning var den reguljära ångbåtstrafiken, som vid 1800-talets mitt öppna
de skärgården för stadsborna och därmed lade grunden till den bebyggelse som 
i dag kantar innerskärgårdens stränder. Till en början inkvarterade sig sommar
gästerna som hyresgäster men efter hand byggde man egna hus. Sommarvill
orna kunde nästan enbart nås från vattnet och nästan varje villa höll sig med en 
egen brygga. Det sena 1800-talets sommarvillabebyggelse ger ännu stark ka
raktär åt stränderna kring Ormingelandet, Vaxholm, Tynningö, Skarpö, Re- 
sarö, Rindö.

Ångbåtstrafiken kom att få en avgörande betydelse för skärgårdens fortsatta 
utveckling. Inte minst var den en förutsättning för sommargästernas intåg. Sam
tidigt bidrog den till att effektivisera och rationalisera närings- handels- och 
transportverksamheterna. Industrisamhällets antågande blev allt tydligare; med 
en ny ekonomi som ersatte den gamla naturahushållningen försvann förut
sättningarna för den gamla skärgårdskulturen. Det fanns inte längre utrymme 
för det småskaliga mångsyssleri som varit grundbulten i skärgårdsbornas liv. 
För att finansiera investeringar eller klara generationsskiften började skärgårds- 
borna sälja av tomtmark. I stor utsträckning sökte man sig till annan försörjning 
än de tidigare dominerande areella näringarna. Mellan 1930 och 1970 blev 
skärgården en marknad med tomtavstyckningar och hemmansköp. Redan på 
1940-talet förvärvade Stockholms stad mark för att uppföra uthyrningsstugor, 
och under 1940- och 50-talen tillkom en spridd men omfattande sportstuge- 
bebyggelse. De följande decennierna uppfördes stora samlade fritidshusområ
den. I dag finns cirka 50 000 fritidshus i Stockholms skärgård. Bland annat 
genom Skärgårdsstiftelsens markinköp till naturreservat har utvecklingen brom
sats, samtidigt som insatser nu görs för att hålla skärgården vid liv med ut
gångspunkt från det traditionella kulturlandskapet.

Tidssamband och regionala karaktärsdrag

Som helhet är Stockholms skärgård ett varierat landskap med historisk dimen
sion. Här färdas man från tydligt storstadsnära områden till ytterst genuina 
skärgårdsmiljöer, där tiden sedan länge verkar ha stannat av. Det är just denna 
spännvidd som är signifikant för Stockholms skärgård. Trots ett långt avstånd
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har det alltid funnits ett samband och utbyte mellan huvudstaden och ytterskär- 
gården.

Skärgårdens kulturmiljöer och kulturlämningar är i allmänhet välbevarade 
och uppvisar en bredd både tidsmässigt och funktionellt - från tomtningar via 
skärgårdsbyar, försvarsanläggningar och fyrar till sportstugor. De kan ge en 
inblick i såväl skärgårdens som huvudstadens utveckling och livsvillkor, samt 
hur dessa delvis skilda världar har mötts.

Känslighet för vindkraft

Stockholms skärgård utgör ett myller av öar, landskap och miljöer som flyter in 
i varandra. Även om dessa kan vara mer eller mindre känsliga för vindkraft, 
gör tätheten att det torde det vara näst intill omöjligt att inplacera en vindkrafts- 
anläggning på ett ur kulturmiljösynpunkt acceptabelt sett. Områdets delar 
längst i söder respektive längst i norr (kring Utö och Väddö) bedöms dock som 
något mindre känsliga. Även från väsentliga delar av ytterskärgården bör ut
blickarna hållas helt fria från vindkraft. Men här kan det också finnas någon 
mindre känslig del, där det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil kan vara 
tillräckligt. För en närmare bedömning krävs noggranna kulturlandskapsstu- 
dier.

Värdekärna

Stockholms skärgård som helhet

Helhetskaraktär

Ängsö nationalpark i innerskärgården, norra 
delen av Stockholms skärgård.

I skärgården finns många olika landskap och miljöer. Det finns dock inga tydli
ga gränser; det stora antalet tätt liggande öar bidrar tillsammans med far
lederna till att miljöerna snarast flyter ihop. För att beskriva skärgårdens karak
tär måste man röra sig genom hela området - från innerskärgården till de ytters
ta skären. Längs innerskärgårdens stränder exponerar sig det sena 1800-talets 
sommarvillor på stora tomter. I den lummiga mellanskärgården ändrar bebyg
gelsen karaktär. Här återfinns byar med ålderdomliga jordbrukslandskap. By
arna ligger oftast i skyddade lägen en bit upp på land. Sommargästernas tid som 
hyresgäster har avsatt spår i form av glasverandor. Det är tydligt att betydelsen 
av jordbruk avtog ju längre ut man kom. I de låga ytterskärgårdarna hör spåren 
efter människans närvaro helt samman med jakt och fiske. Den sparsamma 
bebyggelse som finns utgörs av enkla små övernattnings bodar.

Kulturhistoriskt innehåll

Innerskärgård med somman/illan Hamndalen, 
Hasseludden på Ormingelandet.

Merparten av innerskärgårdens sommarvillor uppfördes under 1800-talets sena
re del. De kännetecknas av en rik panelarkitektur och lövsågade snickerier. Till 
miljöerna hör också bryggor, lusthus, badhus m.m. Till skillnad från den tradi
tionella skärgårdsbebyggelsen som lokaliserades till skyddade lägen, har som
marvillorna medvetet exponerats mot vattnet. Norra inloppet till Stockholm 
genom Lindalssundet och Ormingelandet domineras fortfarande av den typiska 
sommarvillabebyggelsen. Inslagen från senare tid är sparsamma. Diskret på 
höjderna ligger mindre fritidshus och sportstugor från 1940- och 50-talen.

I innerskärgården finns också flera strategiskt belägna farledsmiljöer med 
försvarsanläggningar. I söder utanför Muskö möter ön Älvsnabben, svenska 
flottans uppsamlingsplats och bas från 1500-talet fram till 1679, då Karlskrona
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övertog funktionen som örlogsstation. Mellan Älvsnabben och intilliggande öar 
har bildats en skyddad hamnbassäng och ankringsplats. På den närbelägna 
Kapellön finns lämningar efter tillhörande kapell/begravningsplats. För att låsa 
inloppet till Stockholm har man åtminstone sedan 1500-talet på olika sätt befäst 
sunden vid Vaxholm och vid Oxdjupet mellan Rindö och Värrndö. Trots den rikt 
förgrenade övärlden finns mycket få inseglingsleder till Stockholm. Genom att 
kontrollera dessa sund hade man uppsikt över alla större fartyg. Här finns i dag 
försvarsanläggningar från olika tider - t.ex. Oskar Fredriksborg, Vaxholms kas
tell, Rindö redutt - som tillsammans vittnar om sundens strategiska betydelse 
för Stockholm försvar.

Mellanskärgården kännetecknas av ett stort antal välbevarade skärgårds
byar. Här finns också några större sammanhängande områden, där såväl be
byggelsen som kulturlandskapet som helhet har en ålderdomlig karaktär. I mel- 
lanskärgårdens centrala och kraftigt uppsplittrade övärld - runt Svartsö, Lådna, 
Gällnö och Hjälmö m.fl. öar - finns en koncentration av äldre skärgårdsbyar 
med medeltida ursprung. Här har det funnits relativt goda förutsättningar för 
jordbruk, vilket fortfarande bedrivs i viss utsträckning. Landskapet är ålder
domligt med små oregelbundna åkrar, rester av ängs- och hagmark kring by
arna och på närliggande holmar samt betespåverkade skogar. Vägnätet är sling
rande och intakt sedan åtminstone hundra år. Den äldre faluröda trähusbebyg
gelsen är oftast tillkommen runt sekelskiftet 1900. Uthus och ekonomibyggnader 
finns i stor utsträckning kvar. Vid vattnet ligger sjövisten med bryggor, gistgår- 
dar och bodar. I mellanskärgården skedde inte samma avyttring av mark som i 
innerskärgården. Därför tillkom aldrig någon traditionell sommarvillabebyg
gelse här. I stället hyrde man in sig hos skärgårdsbefolkningen.

Arholma tillhör mellanskärgårdens nordligaste utposter. Arholma by ligger 
mitt i ett mosaiklandskap där små åkerfält omväxlar med lövdungar, häll- 
marksklackar och mindre skogspartier. Sjöfarten gav stora inkomster till ön, 
vilket gjorde gårdarna påfallande välmående. Bymiljön är ovanligt intakt och 
har en hel del av sin 1800-talsbebyggelse i behåll.

I mellanskärgårdens yttersta del ligger Mö jaskärgården - en gång en verklig 
fiskebygd, där åkerbruket aldrig blev särskilt framträdande. Möjas stora byar 
intar en särställning i hela skärgården. De goda betingelserna för fiske gjorde 
att byarna kunde växa sig mycket stora. Byarna (Långvik, Ramsmora, Löka, 
Berg och Södermöja) ligger i anslutning till skyddade hamnvikar längs kusten. 
Hamnförhållandena var ytterst goda, vilket avspeglas i att de flesta gårdarna 
låg kvar i det gamla byläget även efter laga skiftet. Bybebyggelsen är välbeva- 
rad sedan sekelskiftet 1900. Den stora mängden sjöbodar av både äldre och 
yngre utformning är ett påtagligt inslag i kustmiljön. I övärlden öster om Möja 
hade Möjaborna rikligt med ängs- och betesmarker. Fortfarande kan vi se spår 
av dessa i kulturlandskapet. Byarnas smala åkerlappar på hemön utgörs i dag 
av öppen mark. Jordbrukets ekonomibyggnader har dock i stor utsträckning 
försvunnit. Den stora folkmängden skapade behov av en kyrka på ön. Den nu
varande kyrkan byggdes 1768 och ersatte ett äldre kapell.

Överallt i ytterskärgårdens småskärgårdar finns tomtningar, grunder, laby
rinter, ristningar, naturhamnar, vilka berättar om säsongsfiskelägenas existens. 
På några ställen (t.ex. Röder, Stora Vånskär, Gillöga och Huvudskär) finns fort
farande små bodar och fiskestugor kvar. Huvudskär var det mest betydande 
säsongsfiskeläget i Stockholms skärgård från medeltiden till 1700-talets början. 
Under 1800-talets andra hälft fick ön ny funktion som lots- tull- och fyrplats. 
Långviksskär, Rågskär och Bullerön uppvisar tydliga spår efter det jordbruk

Vaxholms kastell.

Löka by på Möja.

Odlingslandskap på Svartlöga i ytterskär
gårdens lövskogszon.
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Labyrinten Trojeborg på Svenska Högarna.

Fiskebod på Horssten, ytterskärgården i norra 
delen av Stockholms skärgård.

som i viss utsträckning bedrevs i ytterskärgården. De smala f.d. åkrarna hålls 
öppna genom slatter. Bebyggelsen från 1800-talet och 1900-talets början är ge
nomgående välbevarad.

Spritt i skärgården finns också miljöer och lämningar kopplade till olika 
typer av kommunikation. Under 1800-talets andra hälft blev säsongsfiskeläget 
Huvudskär en viktig lots-, tull- och fyrplats. Även Landsort på Öja utvecklades 
från fiskeläge till hamn- och lotsplats med tät bebyggelse, hamnanläggningar 
och kapell. Längst i söder står fyren, vars äldsta delar härrör från 1672. Sand
hamn var redan på 1700-talet en lots- och tullstation och den yttersta utposten 
mot Östersjön. Ön har i dag prägel av sommarnöjesmiljö men det första tull
huset från 1752 kvar. En halvmil öster om Sandhamn ligger Grönskärs fyr som 
tändes 1770. Liksom många andra fyrar hade den sin föregångare i en båk. 
Nästa fyr norrut återfinns på Svenska Högarna. Det öppna pelartornet i järn 
sattes upp först 1873.1 anslutning till fyren finns en inhägnad begravningsplats 
med klockstapel. I det yttre havsbandet följer därefter 1830-talets fyr vid Söder- 
arm och Tjärvens fyr från tidigt 1900-tal. Längst i norr avslutas skärgården med 
Arholma båk, som sedan 1768 tjänat sjöfarande vid insegling i området.

Utmed den sträcka skärgårdsborna rodde eller seglade med sina varor till 
staden låg ett stort antal krogar. En del av de gamla krogbyggnader är bevarade 
men har i dag en annan funktion, oftast som fritidshus. Ofta återfinns de i de 
inre delarna av Stockholms inlopp.

Bl.a. namnskicket talar om att det funnits ett stort antal s.k. vårdkaseberg, 
där man tände vårdkasar - eldar. En särskild koncentration märks på de stora 
öarna på gränsen mot hav och ytterskärgårdar, vilket talar för ett målmedvetet 
bevakningsskydd för kusten. Skärgården var tidvis en orolig miljö med sjörö
vare och krigsmän. De flesta vårdkasarna är försvunna; bergen med sina namn 
utgör snarast en del av det immateriella kulturlandskapet.

Värden

Arholma båk, den nordligaste utposten av 
Stockholms skärgård.

Sedda både var för sig och tillsammans har skärgårdens kulturmiljöer stora 
pedagogiska värden. Fornlämningarna och de äldre maritima lämningarna är 
därtill av vetenskapligt intresse. Byar, hus, strandvisten, hamnar, vägar, åker
lappar samt lämningar av säsongsfiskelägena ger oss en inblick i skärgårds- 
bornas sätt att leva och försörja sig och hur detta har präglat kulturlandskapet 
från äldsta tid till i dag. Säsongsfiskelägen i yttre havsbandet har bara förekom
mit i landets mer vidsträckta skärgårdsområden, vilket gör att spåren av dem är 
särskilt viktiga för att förstå omfattningen av det landskap människan rört sig i. 
Trots den knappa bebyggelsen är det utifrån tomtningar och andra maritima 
lämningar lätt att uppleva betingelserna för livet under fiskeperioderna. Som
marvillabebyggelsen och sportstugeområdena berättar om en ny epok i skärgår
den - fritidsboendets intåg. De ger också uttryck för olika samhällsgruppers 
förutsättningar för ledighet och rekreation. Försvars- och kommunikationsan- 
läggningarna har utöver pedagogiska värden ofta betydelse som landmärken 
med tillhörande upplevelsevärden.

Den tidigt utbyggda reguljärtrafiken och de stora farlederna med kontinuer
lig kryssningstrafik gör att Stockholms skärgård är sällsynt lättillgänglig. 
Många människor kan på ett enkelt sätt ta del av skärgårdslandskapet ur olika 
perspektiv; det finns rika möjligheter till utblickar såväl in mot öarna, som ut 
från dessa. I synnerhet i innerskärgårdens sommarvillalandskap är en betyd
ande del av upplevelsevärdena knutna till vyerna från vattnet mot stränderna, 
med sina väl exponerade snickarglädjesvillor. Ju längre ut man kommer, desto
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viktigare blir den fria horisonten. I ytterskärgården är den, tillsammans från
varon av påfallande inslag senare tid, av avgörande betydelse för att de mycket 
stora upplevelsevärdena ska bibehållas.

Känslighet för vindkraft

Stockholms skärgård utgör ett myller av öar, landskap och miljöer som flyter in 
i varandra. Även om dessa kan vara mer eller mindre känsliga för vindkraft, 
gör tätheten att det torde det vara näst intill omöjligt att inplacera en vindkrafts- 
anläggning på ett ur kulturmiljösynpunkt acceptabelt sett. Områdets delar 
längst i söder respektive längst i norr (kring Utö och Väddö) bedöms dock som 
något mindre känsliga. Även från väsentliga delar av ytterskärgården bör ut
blickarna hållas helt fria från vindkraft. Men här kan det också finnas någon 
mindre känslig del, där det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil kan vara 
tillräckligt. För en närmare bedömning krävs noggranna kulturlandskaps- 
studier.

Cillöga i ytterskärgården, mellersta delen av Stockholms skärgård.
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Upplandskusten från Väddö till 
Billudden
- bondefiskarnas landhöjningskust

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Norra Upplandskusten är kvartärgeologiskt sett ett mycket ungt landskap. In
landsisen pressade ner berggrunden mer än 100 meter och fortfarande höjs lan
det med cirka 6,5 mm om året. Intill medeltiden låg den nuvarande kusten helt 
under vattenytan. Landhöjningen i kombination med den flacka berggrunden 
har gjort att betydande landområden har tillkommit bara inom loppet av en 
generation. Att landhöjningen har varit betydelsefull för landskapets förändring 
avspeglas i hela området men med särskild tydlighet de nordöstra delarna. Öar 
blir halvöar, grunda kärrbevuxna våtmarker blir fast mark och gamla hamnlä
gen och segelleder grundas upp. Ständigt har nya marker kunnat koloniseras. 
Inlandsisens framfart har lämnat konkreta spår i form av isräfflor och hällar 
med mjukt rundade former.

Från Singö till Örskär finns en skärgård där kalspolade hällar och skär om
växlar med lummigt skogbevuxna öar. På de större öarna finns ännu öppna men 
igenväxande ängsmarker, beteshagar och åkrar. Norra Upplandskusten utgörs 
av en havskust med en smal remsa kustvegetation mellan hav och odling eller 
hav och skog.

Bebyggelsemönster

Först under medeltiden började vår tids landskapsstruktur ta form. Längs kusten 
och i den inre skärgården började en fast befolkning att slå sig ner. I de kustnära 
områdena har det alltid funnits en stark koppling mellan bondemiljön och fis
ket. De knappa förutsättningarna för jordbruk gjorde det nödvändigt med ett 
kombinerat näringsfång av jordbruk, fiske och jakt. Även om fisket på många 
platser länge var den huvudsakliga försörjningen, behövde man utnyttja den 
mark som stod till buds för bete och odling. Också småöarna nyttjades för bete. 
Bebyggelsen är koncentrerad till fastlandet och de större öarna. Den är mesta
dels organiserad i byar, vilka utmärks av äldre faluröda trähus. Odlingsland
skapet är småskaligt och jorden ofta stenbunden. Till byarna hörde samfällda 
stränder med båtplatser eller fiskelägen. Den uppländska marken har i allmän
het ägts av självägande bönder. I norra Uppland har dock många gårdar under 
långa perioder legat under de stora järnbruken.

I de örika delarna kring Gräsö husbehovsfiskade man från hemmahamnen 
medan fisket för avsalu skedde längre ut till havs. Havsfiskeområdena låg på så 
pass nära avstånd att det räckte med att man var borta över natten; några
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irisslehamn

Hållnäshalvön 
och Lövstabukten

Norra Roslagens 
skärgård med Väddö

Billudden

säsongsfiskelägen har därför aldrig funnits. Så länge som kustfisket bara be
drevs av bönder fanns inte särskilt många fiskelägen men 1800-talets befolk
ningsökning gjorde att jordbruket ensamt inte kunde föda alla. En stor obesutten 
befolkning växte fram, däribland strandsittare som gjorde dagsverken på bond
gårdarna mot rätten att bedriva fiske på böndernas fiskevatten. Strandsittarna 
fick uppföra stugor och bodar vid fiskelägena, där de också bosatte sig. Längs 
Hållnäskusten finns fortfarande ett femtontal fiskelägen kvar, flertalet utan 
koppling till yrkesfisket i dag.

Under 1900-talets andra hälft har Norra Roslagens skärgård blivit en attrak
tiv fritidsmiljö. Dels har äldre fiskarstugor tagits i anspråk för fritidsboende och 
dels har en ny, om än sparsmakad, fritidshusbebyggelse vuxit fram utefter strän
derna.

Tidssamband och regionala särdrag

Norra Roslagens skärgård är ett varierat landskap med historisk dimension 
medan Hållnäshalvön mer får betraktas som ett historiskt karaktärslandskap. 
Mellan dessa områden finns en cirka två mil lång relativt obebyggd kust
sträcka, där de kulturhistoriska spåren inte är särskilt framträdande. Här ligger 
också Forsmarks kärnkraftverk.
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Norra Uppland erbjuder en unik möjlighet att följa hur landskapet tar form - 
från inlandsisens avsmältning till människans ianspråktagande. Tillsammans 
med strandvallar och isräfflor visar båtplatser och fiskebodar, som i dag ligger 
en bit upp på land, hur landhöjningen kontinuerligt inverkat på landskapet. 
Trots närheten till Stockholm är Norra Roslagens skärgård inte särskild exploa
terad. Genom välbevarade byar med fiskehamnar och ålderdomliga odlings
landskap, enkla små fiskarställen samt ytterskärgårdens spår efter tillfälliga 
jakt- och fiskevistelser kan vi fortfarande få en föreställning om skärgårdsbor- 
nas olika livsvillkor, liksom om nödvändigheten av ett sammansatt närings
fång. Hållnäshalvön är på flera sätt ett reliktområde, där ytterst få förändringar 
har skett under 1900-talet.

Känslighet för vindkraft

För att bibehålla värdena knutna till Norra Roslagens skärgård, Hållnäskusten 
samt havsbandets fyrar, bör inga vindkraftverk uppföras inom synhåll. För öv
riga delar bedöms det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil vara tillräckligt. 
Området vid Forsmarks kärnkraftverk är kraftigt påverkat av vår tid och har en 
stark industriell karaktär. Vid kusten i anslutning till kärnkraftverket bedöms 
det vara möjligt med en vindkraftspark av begränsad omfattning.

Värdekärnor

Norra Roslagens skärgård med Väddö

Helhetskaraktär

Området är snarast ett varierat landskap med historisk dimension. Insprängda i 
landskapet ligger åtskilliga större och mindre områden som kan karaktäriseras 
som historiska karaktärslandskap: det är gårdar, byar, hela bylandskap och 
fyrplatser. Men i området gör också senare tiders fritidshusbebyggelse ett tydligt 
avtryck.

Norra Roslagens skärgård omfattar skärgården från Singö till Örskär. I det 
nu avgränsade området ingår också Väddö. Den långsmala Väddön åtskiljs från 
fastlandet endast av den smala Väddö kanal. Ön har en omfattande fritidshus
bebyggelse, framför allt i de inre delarna mot kanalen. Längst upp i norr ligger 
Grisslehamn, en kommunikations- och sommarnöjesmiljö som uppstod kring 
1700-talets mitt då platsen blev poststation för postöverföringen till Åland och 
Finland. Efter 1809 blev ön gränspost mot Finland och vid 1900-talets början 
utvecklades Väddö till en rekreationsort. Singö har en flack topografi och på 
många ställen går berget i dagen. Landskapet är småbrutet och präglat av de 
traditionella skärgårdsnäringarna samt av brytning av kalk och järnmalm.

Norra Roslagens skärgård är nog framför allt förknippad med Gräsö, Sveri
ges tionde största ö. Gräsö skiljs från fastlandet, dvs. den f.d. ön Söderön, av ett 
brett sund som utgör Öregrundsgrepens innersta del. Stora delar av Gräsö är 
skogklädda men kring de gamla bymiljöerna öppnar sig landskapet. Runt om 
Gräsö finns flera småskärgårdar av olika karaktär. Närmast fastlandet möter en 
innerskärgård med stora öar. Åt öster/nordöst övergår denna i Gräsö södra skär
gård, som till större delen är en mellanskärgård bestående av några större och 
många mindre öar, åtskilda av fjärdar och sund. Stränderna är branta och de 
större öarna barrskogsbeklädda. I öster följer sedan en ytterskärgård med havet
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tätt inpå. Längre norrut bibehålls karaktären med ett stort antal öar och skär, 
omgivna av havsöppna fjärdar. Här finns såväl lummigt skogsbevuxna öar som 
kalspolade hällar. Nordväst om Gräsö vetter en liten arkipelag rakt ut mot den 
vida Öregrundsgrepen. Allra längst ut i havsbandet ligger enstaka klippöar.

Hela området är präglat av fiskarböndernas verksamhet. Många öar upp
visar spår av äldre odlingslandskap. Bebyggelsen utgörs av byar, skärgårds- 
hemman, fiskarställen och fritidsbebyggelse. Centralt i området, längst in i Öre
grundsgrepen, ligger Öregrund. Längre in på fastlandskusten återfinns den for
na hamnen Östhammar.

Kulturhistoriskt innehåll

Inner- och mellanskärgården började koloniseras först under medeltiden. Från 
1500-talet och framåt vet vi genom skriftliga källor att det fanns en relativt 
omfattande fast bebyggelse. De små och karga öarna öster om Gräsö har dock 
aldrig haft förutsättningar att hysa någon permanent bosättning.

Runtom i skärgården finns det spår med anknytning till fiske, säljakt och 
sjöfart: gistvallar, båtlänningar, brygglämningar, ryssjegårdar (stensträngar 
som löper från strandkanten och ett stycke ut i vattnet och vid vars ände ryssjor 
fästes), kompassrosor, jaktskårar samt stenkummel och sjömärken för att under
lätta navigeringen. Hittills har bara några enstaka tomtningar återfunnits men 
en del ortnamn ger en antydan om betydligt fler övernatttningsbodar har fun
nits. De kända tomtningarna ligger företrädesvis på de yttre öarna.

Städerna Östhammar och Öregrund kan sägas ha sitt ursprung kopplat till 
fisket. Östhammar låg under tidig medeltid vid en dåtida havsvik och utveckla
des till en handelsplats där fiskare och bönder bytte varor. Öregrund anlades år 
1491 av borgarna i Östhammar, som på grund av landhöjningen var tvungna 
flytta sin stad för att få en fungerande hamn. Under 1600- och 1700-talen blev 
Öregrund en viktig utskeppningshamn för de uppländska järnbruken. I slutet av 
1800-talet avtog skeppsfarten och Öregrund började utvecklas till en badort 
med varmbadhus, societetshus och sommarvillor. Det centrala Öregrund är en 
utpräglad trästad. Med en anslående stadsfront av välbevarad trähusbebyggelse 
vänder sig staden mot hamnen och det öppna havet bortom Öregrundsgrepen.

Medan Gräsöborna längre fram fick åkerbruk och boskapsskötsel som hu
vudnäringar med fiske och jakt som viktiga sidonäringar, har fisket alltid varit 
viktigast för öborna i södra skärgården - kompletterat med odling, djurhållning 
och lite jakt. Gräsöbyarna Österbyn, Söderboda och Norrboda är genuina skär
gårdsbyar med det äldre odlingslandskapet synnerligen väl bevarat. Typiska 
inslag är stengärdesgårdar, ängslador och talrika odlingsrösen. Skogsridåer 
skiljer det öppna landskapet från stränderna, där byarna har var sin västlig och 
var sin östlig fiskehamn. Dagens sjöbodar är huvudsakligen uppförda under 
1900-talet. Norrbodas östhamn är i dag öns största fiskehamn och en av Uppsa
la läns bäst bevarade sjöbodplatser.

Vid Öregrundsgrepens strand, vid öns bästa odlingsmarker, bildade Gustav 
Vasa kungsgården Gräsö gård. Det omgivande kulturandskapet omfattar några 
välbevarade bymiljöer samt åkrar, ängs- och hagmarker som bevarat odlings- 
strukturen från tiden före 1700-talets storskifte. Under 1700- och 1800-talen äg
des Gräsö gård av Forsmarks bruk. Under Gräsö gård låg också ett stort antal 
torp. På 1930-talet avsöndrades åtskilliga av dessa och blev självständiga små 
hemman.

Bebyggelsen på de större öarna i Gräsös södra skärgård utgörs av skärgårds- 
hemman med mangårdsbyggnad, undantagsstuga, stall, ladugård, uthus samt

Öregrund.
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Örskärs fyr.

vid stranden ett båthus där båtarna hissas upp vintertid. På grund av landhöj
ningen har båthus och bryggor successivt flyttats närmare havet. Några öar 
(Lilla Risten, Rävsten, Stora Risten) har välbevarade äldre odlingslandskap, på 
andra håll syns spår av igenväxande åkrar och ängar. På såväl de större som de 
mindre öarna finns också en del små fiskarställen. Ursprungligen utgjordes 
dessa av ett bostadshus, en liten ladugård och en åkerlapp. I dag används fiskar
ställena oftast för fritidsändamål, varvid en del bostadshus har förändrats.

Kring Gräsö utgör fyrplatserna viktiga landmärken. På skäret Understen, 
beläget cirka en mil sydost om Gräsö, står både den äldsta fyren från 1800-talets 
mitt och dess högre och modernare efterföljare från år 1916. I fyrmiljön ingår 
två äldre bostadshus.

Gräsö markeras av fyrarna Djursten - i väster vid Öregrundsgrepen - och 
Örskär längst i norr. Djursten har varit fyrplats sedan 1767 och den nuvarande 
fyren uppfördes 1839. Till fyrplatsen hör också en fyrvaktarbostad från 1850- 
talet. Örskärs fyr stod färdig år 1738 och är den näst äldsta bevarade fyren i 
Sverige. Förutom fyren finns i fyrmästarbostad från 1850-talet. I dag nyttjas 
fyrplatsbebyggelsen som vandrarhem. Längst ut i Gräsö östra skärgård blinkar 
de yngre fyrarna Grundkallen och Klacken.

I Grisslehamn återfinns posthuset från 1756 och en del bebyggelse som hör 
samman med gränsposteringen. Bebyggelsen i övrigt är glest utspridd och inne
fattar bl.a. pensionat, sommarvillor och fiskebodar.

Värden

Gräsö nordöstra skärgård.

Det vidsträckta kulturpräglade och sparsamt exploaterade skärgårdslandskapet 
har i sin helhet stora upplevelsevärden. Miljöerna har både upplevelsevärden 
och pedagogiska värden. Själva lokaliseringen av byar, fiskehamnar m.m. är 
avhängiga landhöjningen och är av vetenskapligt och pedagogiskt värde.

Lämningarna med anknytning till sjöfart och handel såsom fyrplatser, sjö
märken m.m. har pedagogiska och vetenskapliga värden såväl som upplevelse
värden. Genom de magnifika utblickarna skänker fyrarna stora upplevelsevär
den och ger en förståelse för sjöfartens villkor förr.

Öregrund är en av landet bäst bevarade småstadsmiljöer, präglad av handel, 
fiske och tidig turism. Genom sin tillkomst berättar Öregrund såväl om landhöj
ningens betydelse för norra Uppland som om fiskets och sjöfartens betydelse. 
Stadsfronten, som med en utomordentlig välbevarad och enhetlig trähusbebyg
gelse, står i direkt kontakt med det öppna havet är helt unik och besitter mycket 
höga upplevelsevärden.

Hela Norra Roslagens skärgård är av stort intresse för friluftslivet. Turismen 
är mycket omfattande, framför allt i skärgårdens inre delar. Gräsö skärgård är 
relativt lite exploaterad och det rörliga friluftslivet är snarast sparsamt. Det 
senare beror framför allt på att de många grunden gör området sällsynt svår- 
navigerat.

Känslighet för vindkraft

Storskaliga vindkraftsanläggningar inom synhåll från Östhammars skärgård 
skulle allvarligt undergräva möjligheten att förstå och uppleva kulturmiljön i 
det unika och uttrycksfulla skärgårdslandskapet. Det är angeläget att bibehålla 
sambandet mellan de inre delarnas agrart präglade gårdar och fiskarställen och 
resursområdet i ytterskärgården och havsbandet. Utsikten från Öregrund mot 
det öppna havet i nordväst är oersättlig och skulle helt gå förlorad om vind
kraftsanläggningar uppfördes i blickfånget. Likaså är det oförmedlade mötet
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med Öregrund från havet i norr och från skärgården i söder av betydelse. Från 
Öregrund skymtar i väster Forsmarks kärnkraftverk. I direkt anslutning till 
kärnkraftverket och kusten kan det vara möjligt att uppföra en mindre vind- 
kraftsanläggning om cirka ett tiotal verk. I övrigt bör utblickarna från området 
hållas helt fria från vindkraftverk.

Hållnäshalvön och Lövstabukten

Helhetskaraktär

Området utgör i sin helhet ett historiskt karaktärslandskap.
Landskapet är relativt flackt, barrskogsbevuxet och blockrikt.
Kustlinjen är låg och utefter Hållnäshalvön finns inte någon ut
vecklad skärgård, endast glest liggande öar i smalt bälte längs 
kusten. I Lövstabuktens inre delar, väster om halvön, utbreder sig 
däremot ett skärgårdslandskap med ett hundratal öar och skär.
Flera av öarna har en omväxlande natur med igenväxande hag- 
marker, lundar med ädellövskog, öppna strandängar och skog.
Fastlandet möter med mer eller mindre öppna strandängar.

I skyddade lägen längs Hållnäskusten ligger små fiskelägen, 
däremellan finns långa obebyggda kustavsnitt med särpräglad natur. Kusten 
kännetecknas av en röd klyftad granit och den lättvittrade stenen bildar på sina 
håll stentorg. Som landhöjningskust är området unikt i landet. Gamla båtplatser 
och fiskebodar, som i dag ligger en bit upp på land visar att landet kontinuerligt 
reser sig ur havet. Odlingslandskapet ligger i halvöns inre delar och är ålder
domligt, småskaligt och mycket välbevarat. Karaktäristiska inslag i den steniga 
och skogrika bygden är små åkrar, hagmarker, odlingsrösen och välbyggda 
stengärdesgårdar. Byarna är s.k. klungbyar med en splittrad bebyggelse. Går
dar och hus är placerade på moränbackar, avskilda av den steniga och svårbru- 
kade jorden. Den magra jordmånen och de begränsade odlingsytorna gjorde 
fisket till ett viktigt komplement till jordbruket.

Kulturhistoriskt innehåll Fågelsundets fiskeläge på norra Hållnäshalvön.

Utefter Hållnäshalvön - Lövstabukten ligger ett femtontal äldre fiskelägen. 
Inom området finns flera tydliga spår av byarnas kombinerade näringsfång av 
jordbruk och fiske. Strax sydost om Hållnäshalvön skjuter halvöarna Bond- 
skäret och Klubben ut i Bottenhavet, åtskilda av ett sund. Här kan man vandra 
i gammal kulturbygd och samtidigt vara i havets omedelbara närhet. Landska
pet är kulturpräglat och omväxlande med hagmarker, små åkrar, inslag av 
hamlade träd, strandängar och skogsmarker. I sundets södra spets ligger Äng- 
skärs by, som förr beboddes av fiskare. Ängskärs skyddade läge gjorde platsen 
till en viktig utskeppningshamn för järn under 1700- och 1800-talen. Här finns 
också ett vitputsat stenmagasin från 1700-talet, byggt bl.a. för förvaring av 
Lövstabruks stångjärn i väntan på utskeppning.

Fågelsundet på halvöns nordspets, var en gång länets största fiskeläge och 
tillika Hållenböndernas hamn. Bebyggelsen domineras ännu av de stora falu- 
röda garnbåtsbodarna, liggande tätt tillsammans i långa rader utmed vattnet. 
Men det finns också flera äldre timrade bodar med vasstak samt kokhus. I byn 
Sikhjälmas fiskehamn finns ett tiotal sjöbodar från 1900-talets början. Till byn 
Gårdskär på Lövstabuktens nordvästra kust hör både fiskehamn vid kusten samt 
fiskeläget Kniven, beläget på en liten ö ute i Lövstabukten. Byarna är belägna 
ett par kilometer från kusten och har sin äldsta historia markerade av gravfält

Det småbrutna landskapet på Bondskäret.
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Ängskärs by samt det vitputsade magasinet vid 
den f.d. utskeppningshamnen.

från yngre järnåldern. Odlingslandskapet är småbrutet och ålderdomligt. I Hållen 
har till och med en stor del av det medeltida odlingslandskapet bevarat sin 
karaktär. Gamla vägsträckningar leder från byarna till dess fiskehamnar vid kus
ten. Utefter vägarna finns lämningar av hamnlägen från medeltid och framåt.

Längst in i Lövstabukten ligger gården Ledskär som utgör en herrgårdslik- 
nande anläggning, ursprungligen belägen på en ö. Ledskär var en viktig hamn
plats med ångbåtstrafik till Gävle och utskeppningshamn av saltströmming. 
Strax väster om Ledskär, där Tämnarån rinner ut i Lövstabukten, ligger Karl- 
holms bruk. Karlholm är en arkitektur- och teknikhistoriskt intressant bruks- 
miljö som utgör ett tydligt exempel på de stora vallonbrukens arkitektur med 
delvis genomförd idealplan och enhetlig bebyggelse från 1720-talet.

I Bottenhavet, cirka 5 km utanför Hållnäshalvöns norra kust, ligger Björns 
fyr. År 1859 tändes de två första fyrarna på Björn. Den nuvarande fyren uppför
des 1956. Till fyrplatsen hör också en fyrvaktarbostad som tillkom samtidigt 
med de första fyrarna.

Värden

Ålderdomligt odlingslandskap vid Lingnåre, 
Hållnäshalvöns inre del.

Karlholms bruk.

De många fiskelägena är karaktärsgivande inslag i kustlandskapet och åtnjuter 
i första hand upplevelsevärden och pedagogiska värden. De äldre vägsträck- 
ningarna understryker det viktiga sambandet mellan byarna och dess fiskeham
nar - mellan jordbruk och fiske som basen i försörjningen. Spåren av den pågå
ende landhöjningen, t.ex. i form av äldre hamnlägen, är av pedagogiskt och 
vetenskapligt värde. Det småskaliga och mycket ålderdomliga odlingslandska
pet berättar såväl om den vikingatida och medeltida kolonisationens odlingsför- 
utsättningar som om levnadsförutsättningarna för kustbefolkningen under de 
senaste århundradena. Utöver pedagogiska och vetenskapliga värden, rymmer 
det stora upplevelsevärden - särskilt i områdena med havskontakt. Det spar
samma inslaget av bebyggelse och anläggningar från senare tid stärker gene
rellt upplevelsevärdena och de pedagogiska värdena.

Fyrplatsen Björn har i sig ett pedagogiskt värde samt stora upplevelsevärden. 
Från norra Hållnäshalvön är den ett viktigt landmärke som också ger en aning 
om det fria havet utanför.

Karlholms bruk är en välbevarad enhetlig bruksmiljö med framför allt peda
gogiska och vetenskapliga värden.

Hela området har ett naturskönt kulturlandskap, med goda förutsättningar 
för ett rikt friluftsliv. Hållens by och Fågelsundets fiskehamn är av stort intresse 
för friluftslivet. Turismen är dock sparsamt utvecklad. Också skärgården i den 
inre delen av Lövstabukten är av stort värde för friluftslivet.

Känslighet för vindkraft

Hela Hållnäshalvön har en mycket ålderdomlig särprägel, både vad gäller od
lingslandskapet och bebyggelsen. Mellan de inre odlingsbygderna, fiskehamn
arna och havet finns också ett upplevelsemässigt och i viss mån visuellt sam
band som är viktigt att värna. Vindkraftsanläggningar skulle här på ett mycket 
olyckligt sätt bli dominerande över Hållnäskustens särart. Inte minst skulle upp
levelsen av och från fiskelägena skadas. Mycket känslig är också utblicken från 
norra Hållnäskusten mot Björns fyr. Det är viktigt att fyren även fortsättningsvis 
kan ses mot en fri horisont. Från Hållnäskusten och åt norr, nordväst och nord
öst bör därför utblickarna hållas helt fria från vindkraft. För övriga delar av 
området bedöms det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil vara tillräckligt.
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Billudden

Helhetskaraktär

Området är ett historiskt karaktärslandskap. Billudden ligger vid Dalälvens ut
lopp i Östersjön och utgör Uppsalaåsens nordligaste utlöpare ovan havsytan. 
Udden är cirka 2,5 km lång och står som en plogbill rakt ut i vattnet - därav 
namnet. Landskapet är flackt och barrskogsbevuxet med en långgrund kust. 
Tack vare den kraftiga landhöjningen växer hela tiden nytt land upp ur havet. 
Någon utvecklad skärgård finns inte. Långt ut på Billudden ligger fiskehamnen 
Billhamn. Hamnen är resterna av ett jättestort isblock som bäddades in i det 
omkringliggande materialet, för att sedan smälta och efterlämna ett hål.

Kulturhistoriskt innehåll

Billhamn anlades i slutet av 1800-talet. Fiskarbefolkningen som flyttade dit för 
säsongsfiske blev snabbt bofasta. I området ligger också Harudd- 
ens lilla fiskehamn som tillkom i slutet av 1800-talet samt Sågar
bo, en mindre herrgårdsanläggning belägen ett stycke från kus
ten.

Värden

Fiskehamnarna Harudden och Billhamn är framför allt en del i 
helhetsupplevelsen av Billudden. Lokaliseringen av fiskehamn
arna är avhängig landhöjningen, effekterna av landhöjningen är 
av pedagogiskt och vetenskapligt värde. Sågarbo gård är en av 
länets mest karaktäristiska herrgårdsbyggnader från den karolin
ska tiden och har stort arkitektoniskt värde

Billudden är med sitt särpräglade landskap av mycket stort 
intresse för friluftslivet. Turismen är sparsamt utvecklad.

Känslighet för vindkraft

Storskaliga vindkraftsanläggningar i närheten av Billuddenom- 
rådet skulle påverka upplevelsen av kulturmiljöerna negativt.
Det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms dock vara 
tillräckligt.

Fiskeläget Billhamn på Billudden. Billudden med Billhamn i viken till höger.
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Bottenhavets kustslätt
- fiskefäbodar och Gävlebohamnar

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Området omfattar Gästrikland och Hälsinglands kuster samt den allra syd
ligaste delen av Medelpad med Björkön - Brämön. Kustlinjen är oregelbunden 
och flikig med djupt inträngande fjärdar. Kusten utgörs av en klipp- och morän
kust, ofta med block- och klapperstensstränder. Den är låg och flack i Gästrik
land men småkuperad i Hälsingland. I norr återfinns långa sandstränder i grun
da vikar. Utanför Hudiksvall skjuter den 100 meter höga halvön Hornslandet ut 
i Bottenhavet. Längs kusten söder om Hornslandet - mellan Hudiksvall och 
Söderhamn - finns ett skärgårdslandskap med öar, halvöar och uddar. Känne
tecknande för kuststräckan är också flera stora kustnära insjöar. De sten- och 
blockrika stränderna gör kusten ganska otillgänglig, både från land- och havs
sidan. Innanför stränderna dominerar skogslandskapet. Jordbruksbygderna åter
finns en bit in i landet, där de breder ut sig runt sjöarna samt följer åar och 
älvdalar.

Bebyggelsemönster

Genom fornlämningar och ortnamn vet vi att norra Hälsingekusten sannolikt 
var den del av kuststräckan som först koloniserades. Utmed hela kuststräckan, 
men med tyngdpunkten här, återfinns närmare 500 rösen som ingår i det s.k. 
norrländska kuströsestråket. Rösena anlades framför allt under bronsåldern 
men kan i viss utsträckning också kopplas till äldre järnålder. De ligger högt 
och är exponerade mot havet. I en bred zon innanför kusten har flera hundra 
boplatser från äldre stenålder nyligen påträffats. Under medeltiden var merpar
ten av hela området koloniserat.

Den svårtillgängliga kusten har aldrig varit särskilt tilltalande för fast bo
sättning. Sedan århundraden tillbaka präglas den i stället av ett stort antal fiske
lägen, långa avsnitt orörd natur samt industriella verksamheter med ursprung i 
sågverk och järnbruk. Älvarna och åarna är landskapens pulsådrar och det är 
oftast vid eller i närheten av mynningen i havet som städer har anlagts och 
industrier etablerats. Jordbruksmarken och merparten av bebyggelsen finns 
främst i inlandet, koncentrerad till de bördiga å- och älvdalarna, sjöarna samt 
till ett stråk som löper någon mil in från kusten. Den mest kustanknutna fasta 
bebyggelsen ligger i anslutning till de kustnära odlingsstråken, där sockencent
ra, byar och gårdar har utvecklats. Den strikta bystrukturen i Gästrikland er
sätts i Hälsingland av en mer norrländsk, friare struktur. En nord-sydlig väg 
knyter samman jordbruksbygderna innanför kusten. Från denna går ålderdom
liga mindre öst-västliga vägar ut till fiskeställena.
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Böndernas ekonomi bestod av många delar, varav fiske tillsammans med 
kolning och körning åt järnbruken var viktiga inslag. Langsmed kusten fanns 
strandfäbodar eller sjöbodar, som ibland sammanföll med fiskehamnar. Hit 
kunde hela familjen flytta under sommaren. Bondefisket var också det helt do
minerande fisket, även om en del av kuststädernas borgare hade rättigheter till 
fisket på särskilda platser. Gävleborna hade ett flertal fiskelägen utefter Norr
landskusten, ända upp i Ångermanland. Till dessa s.k. Gävlebohamnar flyttade 
man varje vår med familjer och boskap. Under säsongen fiskade man, fångade 
säl, skötte sin boskap och handlade med salt och andra varor. På hösten återvän
de man till Gävle.
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Fiskelägena har olika karaktär beroende på tillkomst, ägoförhållanden m.m. 
De flesta förblev ganska små och säsongsbetonade men några växte, fick en fast 
befolkning och utvecklade ett eget ekonomiskt liv. Under 1800-talets befolk- 
ningsexpansion uppstod en stor obesutten befolkning, som i vissa kustsocknar 
tog över fisket och under sommarhalvåret bebodde fiskelägena och försörjde sig 
med fiske. I några fiskelägen blev de så småningom fastboende; en ny och bättre 
teknik gjorde fiskesäsongen allt längre. Under 1900-talets världskrig var det 
angeläget för staten att rädda fisket som en del i landets försörjning. Bidrag 
utgick till byggnader och båtar, vilket också kunde ge upphov till helt nya fiske
lägen.

Tidssamband och regionala särdrag

Som helhet utgör området ett varierat landskap med historisk dimension. Vik
tiga karaktärsdrag för kusten är de genuina fiskelägena och kustanknutna forn- 
lämningarna som tomtningar, rösen och labyrinter. I stort är kuststräckan rela
tivt lågt exploaterad men kring städer och industrier finns tydliga avtryck från 
vår tid. Många av de äldre industrierna har såsom Skutskär utvecklats till mo
derna storskaliga miljöer, med följd att de kulturhistoriska avtrycken i den fysis
ka miljön fått ge vika.

Känslighet för vindkraft

Vissa delar av denna kust är känslig för en storskalig vindkraftsexploatering. 
Men då en fri horisont inte är någon huvudpunkt i upplevelsen, bedöms det 
generella hänsynsavståndet om 1,5 mil i många fall vara tillräckligt. Från Stor
jungfrun bör dock utblickarna rakt österut hållas helt fria från vindkraft. Flera 
av områdena med industrikaraktär skulle troligen inte påverkas negativt av 
vindkraftsetableringar i dess närhet. Även längs några andra delar av kusten 
kan det, efter noggranna kulturlandskapsstudier, finnas utrymme för etablering 
närmare kusten än 1,5 mil.

Värdekärnor

Kusten från Gävle till Ljusne

Helhetskaraktär

Området är sammantaget ett varierat landskap med historisk dimension. Områ
dets värdekärnor utgörs dels av kusten med öar omedelbart norr om Gävle, dels 
av kust- och skärgårdsmiljöerna mellan Axmar och Storjungfrun. Däremellan 
ligger en cirka 4 mil lång sträcka där de kulturhistoriska avtrycken inte är 
särskilt framträdande.

Gävlebuktens stränder är präglade av närheten till staden Gävle, dels genom 
hamnar och industriella verksamheter i söder och dels genom rekreationsområ
den och äldre sommarvillabebyggelse norr om staden. Ett kilometerlängt av
snitt av den nordöstra kuststräckan skiljer sig markant från den annars domi
nerande moränkusten, då 15 meter höga kala klippor stupar rakt ned mot havet. 
I Gävlebukten finns flera stora öar med spår från fiskejordbruksepoken.

Norr om Gävle dominerar skogen och kusten är flack och stenig; stränderna 
är i regel sönderbrutna. I anslutning till sjöar och vattendrag en bit in från
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kusten finns isolerade jordbruksbygder. Socknarna Hille och Hamrånge koloni
serades redan under förhistorisk tid. Fisket har varit betydelsefullt, även för byar 
som ligger relativt långt från havet. Mellan Axmar och Söderhamn finns ett 
band av öar, med den stora ön Stor jungfrun som utpost längst i norr, ett par mil 
sydost om Söderhamn. Stor jungfrun är uppbyggd av kraftigt svallad morän och 
har flera stora klapperstensfält. Många av öarna har en maritimt präglad be
byggelse. Längs kusten finns järnbruksmiljön Axmarbruk samt därtill läm
ningar efter flera järnbruk söder om Vallvik i områdets norra del.

Kulturhistoriskt innehåll

Norrlandet, Gävlebuktens norra kust, hörde till stadens borgare för att nyttjas 
för jordbruk och fiske. Under 1800-talets senare del utvecklades här ett omfat
tande sommarboende i stora sommarvillor med snickarglädjesdekor, glest in
placerade i ett parklandskap. Mitt på Norrlandet ligger Bönans fiskeläge från 
1740-talet, vilket efter sekelskiftet 1900-talet utvecklades till en badort. Bebyg
gelsen erinrar om båda epokerna i Bönans historia. Från fiskelägestiden finns 
bl.a. ett enkelt kapell från 1800-talets mitt. Längst ut på en ö ligger Bönans fyr 
och lotsstation. Fyren som är sammanbyggd med fyrmästarbostället uppfördes 
år 1840. Bönans fyr släcktes redan 1902, då den ersattes av en ny fyr på Limön, 
sydost om Bönan.

Såväl Gävlebuktens öar som öarna längre norrut bär tydliga spår av fiske
jordbruksepoken. Att fisket kombinerades med någon form av fäboddrift syns 
genom slåtterängar och betesmarker som användes för djurhållningen. I den 
norra ögruppen utmärker sig Skämningsön, varifrån man har en imponerande 
utsikt över skärgården. Här finns flera gravrösen och lämningar efter en vård- 
kase. Lite längre norrut ligger kustens modernaste fiskeläge Trollharen, tillkom
men efter de statliga initiativen vid 1900-talets mitt. Längst i norr återfinns ön 
Storjungfrun. Stor jungfruns bebyggelse är koncentrerad till området kring ham
nen Fyrudden och är ovanlig genom sin höga ålder; här finns kapell, fiskar
stugor och sjöbodar som troligen uppfördes redan på 1600-talet.

Värden

Fiskelägena och de öar som är präglade av jordbruk och fiske som kombinerat 
näringsfång har framför allt pedagogiska värden och upplevelsevärden. Samma 
typ av värden åtnjuter Norrlandet med sommarvillabebyggelse och fiskeläget/ 
badorten Bönan.

De beskrivna områdena är samtliga av stort intresse för friluftslivet. På flera 
håll finns strövstigar och attraktiva badstränder. Naturen är omväxlande och 
tillgänglig genom ett rikt system av strövstigar. Från Skämningsön har man en 
imponerande utsikt över skärgården och kusten söderut.

Känslighet för vindkraft

Med Gävlebuktens öar, Norrlandet i strandlinjen samt Bönans fyr i ett utsatt 
läge, är norra Gävlekusten känslig för vindkraftsetableringar. För att upplevel
sen av kustens kulturhistoriska värden inte ska påverkas negativt bedöms det 
generella hänsynsavståndet om minst 1,5 mil vara tillräckligt. Övärlden mellan 
Axmar och Ljusne är mycket känslig för nya storskaliga inslag, särskilt Skäm
ningsön och Stor jungfrun. Från Stor jungfruns ålderdomliga fiskeläge bör ut
blickarna rakt österut hållas helt fria från vindkraftsanläggningar. Söderut, 
norrut och västerut bör det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil gälla.

Bönans fyr.

Del av Storjungfruns fiskeläge.
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Från Prästgrundet till Bergön. Hälsingekusten mellan 
Söderhamn och Hudiksvall

Helhetskaraktär

Prästgrundets fiskeläge norr om Söderhamn.

Sammantaget får området ses som ett historiskt karaktär slandskap, där funda
mentet utgörs av de många välbevarade fiskelägena. Här utmärker sig ett min
dre område i söder bestående av ett öst-västligt band av de tätt liggande öarna 
Prästgrundet, Klacksöarna, Skärså m.fl., ett stort område med Hornslandets 
kust samt övärlden öster och söder därom med bl.a. Agön, Kråkön, Innerstön, 
Kuggören och Bålsön.

Bygden längs Hälsingekusten kännetecknas av ett relativt flackt landskap, 
där höjdskillnaderna ökar ju längre norrut man kommer. Flera större vatten
drag mynnar här och jordbruksbebyggelsen finns längs ådalarna. Nära kusten 
har fisket haft stor betydelse. Skärgårdens fiskelägen återfinns ofta på öarna 
belägna en bit ut i havet. Till skillnad från Gästrike-Hälsingekusten i övrigt, 
skiljer sig Hudiksvallskusten genom sin brutna och kuperade topografi. Horns
landet bryter strandlinjen, där det i väster och sydväst avgränsas av höga branta 
forkastningslinjer. Markförhållandena utgörs av hårt svallad morän, klapper
bildningar och renspolat berg.

Kulturhistoriskt innehåll

Det är framför allt skärgårdsområdet med fiskelägena och andra lämningar 
knutna till fisket som ger denna kuststräcka sin särprägel. På Prästgrundet finns 
lämningar av en vikingatida hamnplats samt gravar från denna tid. Fiske har 
mer allmänt bedrivits i området sedan medeltiden och på många av öarna finns 
tomtningar, husgrunder, labyrinter, rösen m.m. De stora öarna Agön, Kråkön 
och Innerstön är starkt kuperade och har också flera övergivna hamnlägen, 
vilket tydligt visar landhöjningens inverkan på bebyggelselokaliseringen. Fiske
lägena har överlag en representativ bebyggelse med fiskarstugor, båthus och 
sjöbodar, uppförda under 1700- och 1800-talen. Nästan alla större öar har ock
så kapell, varav flera är från 1600-talet. Bålsö fiskeläge norr om Hornslandet 
har varit en av de större Gävlebohamnarna i Hälsingland.

Kustsocknarna Enånger och Njutånger har sockencentra med ovanligt väl 
bevarade medeltidskyrkor, prästgårdar och skolhus. Kring kyrkomiljöerna lig
ger ett jordbrukslandskap med välbevarad allmogebebyggelse från 1700- och 
1800-talen.

Värden

Bålsö fiskeläge öster om Hornslandet.

Sammantaget kan kuststräckan på ett ovanligt tydligt sätt spegla en lång konti
nuitet av maritima miljöer - från rösen, tomtningar och tidigare hamnlägen till 
1700- och 1800- talens fiskelägen. Fortfarande är en del fiskelägen i bruk. Läm
ningarna och miljöerna har i första hand stora upplevelsevärden och pedagogis
ka värden men är till del också av vetenskapligt intresse. Upplevelsevärdena 
stärks genom att skärgårdsmiljöerna har få påtagliga inslag från senare tid.

De övergivna hamnlägena belyser den kraftiga landhöjningen, vilket är av 
vetenskapligt och pedagogiskt värde.

Till Enångers och Njutånger sockencentra med omgivande odlingslandskap 
kan både upplevelsevärden och pedagogiska värden knytas.

Hudiksvallskusten utgör sannolikt Gävleborgs läns mest värdefulla kustav
snitt för rekreation och rörligt friluftsliv. Skärgården och den starkt flikiga kus
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ten mellan Hudiksvall och Enånger har också stora skönhetsvärden. De stora 
öarna Agön och Kråkön utanför Enånger har stort värde för friluftslivet.

Känslighet för vindkraft

Såväl fiskelägesmilj öerna som de medeltida kyrkomiljöerna är småskaliga och 
låga. Vindkraftsanläggningar minskar möjligheten att förstå de kulturhistoriska 
värdenas sammanhang samt gör det svårare att uppleva skärgårdsområdets his
toriska särprägel. Framför allt bör utblickarna österut värnas. Det generella 
hänsynsavståndet om 1,5 mil bör gälla öster och sydöst om värdekärnan, med
an det norrut kan vara möjligt med vindkraftsanläggningar på närmare av
stånd.

Cnarp

Helhetskaraktär

Området är sammantaget ett historiskt karaktärslandskap. Kusten är mångfor- 
mig och ringa exploaterad men där hamnlägena varit goda har fiskehamnar 
och järnbruk växt fram. Hårt svallad moränkust är den vanligast strandtypen, 
inte sällan utformad som vidsträckta klapperstensfält. Men här finns också 
långgrunda vikar med strandängar och långa sandstränder. Strax utanför kusten 
finns ett mindre antal öar, karga och ganska ensligt belägna. På många håll 
växer en opåverkad barrskog, präglad av den karga jordmånen och det expone
rande läget vid havet. På höj dpartierna återfinns ett stort antal kuströsen från 
bronsålder och äldre järnålder. Vid dagens kustlinje och på öarna ligger välbe- 
varade fiskelägen.

Kulturhistoriskt innehåll

Området har lämningar från tidig kolonisation. Kuströsena var ursprungligen 
belägna i monumentala lägen i anslutning till dåtidens farleder. På en 4 km lång 
sträcka mellan fiskelägena Sörfjärden och Norrfjärden är kuströsena det enda 
spåret av mänsklig verksamhet. I övrigt märks bara havets krafter i form av 
omfattande klapperstensfält. Utmed hela kusten och på öarna förekommer ka
raktäristiska maritima lämningar som fångstanordningar och jaktskårar.

I Norrfjärden finns flera små fiskejordbruk som fortfarande brukas. Detta är 
en rest av ett fäbodbruk där jordbruk och fiske kombinerades. Man fiskade 
framför allt tiden före höbärgningen. Vid hamnen finns fiskaregårdar, sjöbodar 
och gistgårdar. Välbevarade fiskelägesmiljöer finns också i Hårte på fastlands- 
kusten samt på Vitörarna och på den mest isolerade ön Gran.

Röse vid Nordanstigskusten.

Värden

Med sin monumentala form och sina strategiska lägen vid havet har norra Häl
singlands unika kuströsemiljöer stora upplevelsevärden. Tydligheten i utform
ning och belägenhet ger dem också stora pedagogiska värden. Från vissa platser 
är utblickarna vida.

Norrfjärden som helhet utgör en miljö med höga upplevelsevärden och 
mycket stora pedagogiska värden. I dag finns endast få exempel på den form av 
fiskejordbruk som Norrfjärden representerar.

Rösena, de äldre maritima lämningarna, fiskejordbruken och fiskelägena ger 
tillsammans en bra bild av utvecklingen och kontinuiteten i landskapet.

Området mellan Norrfjärden och Sörfjärden med Gnarps masugn har ett 
stort värde för friluftslivet som strövområde och sevärdhet.
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Känslighet för vindkraft

Kuströsena anlades för att synas långt och är därför känsliga för vertikala ex
ploateringar som konkurrerar om uppmärksamheten. Storskaliga vindkrafts- 
anläggningar inom eller i närheten av området minskar möjligheten att förstå 
de kulturhistoriska värdenas sammanhang samt inverkar på möjligheten att 
uppleva områdets historiska prägel. Det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil 
bör tillämpas för att värdena ska kunna upplevas fullt ut.

Njurundakusten Björkön - Brämön

Helhetskaraktär

Brämön utanför Njurundakusten.

Området är ett varierat landskap med historisk dimension. Björkön är den yt
tersta fastlandsdelen av Njurundakusten. Strax utanför ligger Brämön. Kusten 
är flack och skogsdominerad med låga naturpräglade moränstränder. Utblick
arna begränsas av skogen, utom från yttersta kusten. Brämöns högsta punkt är 
Tomasberget i nordväst, där berget stupar brant ner i havet. I övrigt består öns 
stränder omväxlande av klapperstensfält och klipphällar. Områdets bebyggelse 
är mestadels knuten till ett antal fiskelägen vid kusten. Här finns också mer 
sentida delar med moderna villor och fritidshus.

Kulturhistoriskt innehåll

Området präglas av några fiskelägen, som trots funktionsomvandlingen från 
fiskarsamhällen till fritidsområde har behållit sin genuina karaktär. På Björköns 
östra spets återfinns fiskeläget Lörudden och på Brämöns nordspets ligger 
Brämöhamn, bestående av de två tätt liggande fiskelägena Hamn och Viken. 
Samtliga fiskelägen har från början varit s.k. Gävlebohamnar, där borgare från 
såväl Gävle som andra mellansvenska städer byggde upp sommarvisten med 
sjöbodar, båthus och kokhus (bostadshus). Lörudden var en av Gävlefiskarnas 
huvudstationer vid Medelpadskusten. Under 1700-talets lopp försvann Gävlefis- 
karna från Medelpadskusten och under det följande seklet blev fiskeplatserna 
allt sämre varvid antalet fiskare minskade.

Fiskelägena har en traditionell småskalig faluröd träbebyggelse. De äldsta 
byggnaderna utgörs av de två kapell som Gävlefiskarna på 1620- och 30-talen 
uppförde på Lörudden respektive Brämön. De äldsta av Brämöhamns fiskarstu
gor är troligen från tidigt 1700-tal. Löruddens fiskarbebyggelse är yngre, i hu
vudsak uppförd efter 1910 då fiskeläget drabbades av en förödande brand.

Brämön har också haft funktion som lots- och fyrplats. På 1830-talet byggdes 
en lotsuppassningsstuga i Brämöhamn och år 1859 anlades Brämö fyrplats all
deles intill den gamla lotsuppassningsstugan, strax öster om fiskelägena. 
Knappt hundra år senare revs fyren och ersattes av en ny. Brämö lotsplats upp
hörde i början av 1900-talet och vid seklets mitt flyttade lotsarna till Sanna på 
Brämöns västsida. Här står fortfarande lotsstugan i centrum, omgiven av fiske- 
lägesbebyggelse och äldre anspråkslösa sommarhus.

Värden

Fiskelägena har med sin bibehållna karaktär både pedagogiska värden och upp
levelsevärden. Samma typ av värden åtnjuter bebyggelsen knuten till fyr- och 
lotsepoken. Upplevelsevärdena är särskilt påtagliga på Brämön med såväl fiske
lägen som fyr längst ut i kustbandet.
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Känslighet för vindkraft

Fiskelägesmiljöerna är småskaliga och har en genuin karaktär som är känslig 
för moderna storskaliga inslag. Framför allt bör utblickarna åt nordöst och öst 
värnas. Det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms dock som tillräck
ligt.
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Mellersta Norrlands kustbygd - 
Höga kusten med omnejd
"berg bortom berg, ås bortom ås..."

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Området sträcker sig från Sundsvallsbukten i söder till Husumtrakten i norr. 
Större delen utgörs av Höga kusten. I området mynnar tre av Norrlands stor
älvar: Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven. Därtill finns flera andra stora 
vattendrag. Området kring Ljungan och Indalsälven i söder är ett flackt delta
landskap, till del orsakat av den stora tappningskatastrofen vid Ragunda 1796.

Mellan Ångermanälvens mynning i söder och Skags udde i norr följer Höga 
kusten, vilken skiljer sig markant från de omgivande flacka kustavsnitten. Här 
når den kulliga norrlandsterrängen ända fram till havet. Landskapet är stor
slaget med skogklädda berg, djupa dalgångar, sjöar och stränder med öar utan
för. Brantkusterna är dramatiska med berg som på de flesta ställen når över 200 
meters höjd. Landskapet är starkt präglat av den kraftiga landhöjningen. Nuva
rande Höga kusten utgjorde centrum för den senaste inlandsisen och ingen an
nanstans trycktes landytan ner så långt som här, närmare 800 meter. Landhöj
ningen är i nuläget 8 mm om året. Spåren är talrika efter isens avsmältningsske- 
den och gränsen mellan områden över och under högsta kustlinjen tydlig. Här 
finns t.ex. världens högst belägna klapperstensfält på 260 meters höjd över den 
nuvarande kustlinjen, samt de speciella kalottbergen. Kalottbergen har en 
”mössa” av kraftigt skogbeväxt morän men nedanför denna är klipporna ren- 
spolade och kala. Från Skags udde och norrut följer åter ett flackt parti - en 
utlöpare av Bottenvikens flacka landhöjningskust. Att kuststräckan är starkt 
kuperad, utan stränder och därmed otillgänglig har bidragit till att landskapet 
har hållits skogsbeklätt samt att det är mycket glest befolkat.

Sluttningarna ner mot Klingerfjärden norr om Sundsvall är uppodlade. An
nars är odlingsmarkerna föga utbredda och finns framför allt i skyddade, av
snörda vikar samt längs dalgångar och sjösystem en bit innanför kusten.

Bebyggelsemönster

Områdets förhistoria sträcker sig omkring 9000 år tillbaka. Stora delar av de 
nuvarande älvdalarna var djupt inträngande fjordar, som nyttjades säsongsvis 
för jakt och fiske. Under brons- och järnåldern började det yttre havsbandet 
utgöra en attraktiv miljö för jagande och fiskande människor. Dessa hade ett 
monumentalt gravskick och efterlämnade ett pärlband av monumentala rösen 
och stensättningar vid de dåtida strandlinjerna.

Under järnåldern sker en övergång till en mer agrar ekonomi. I älvdalarna 
och på små slätter i kustlandet hade landhöjningen kvarlämnat avlagrade jord-
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arter - sand, mjäla och lera - som blev basen för näringslivet i järnåldersbön- 
dernas landskap. Det är i hög grad älvdalarna med sitt rika fiske och sina lätt
odlade sedimentterrasser som format bygderna och givit kommunikations- och 
transportleder. Här ligger i dag de centrala odlingsbygderna med byar och 
sockencentra. Många av de bebyggelseetableringar som sker under järnålder 
antas ha kontinuitet fram i vår tid. Järnåldersbygden indikeras av gravar i form 
av högar och övertorvade stensättningar i den nutida inägomarken. Men från 
denna tid finns också monumentalt byggda storhögar som i Högom väster om 
Sundsvall. Sannolikt fanns det en fast bondebebyggelse längs hela kusten strax 
efter Kristi födelse.

I kustbandet återfinns äldre maritima lämningar som t.ex. tomtningar. Tomt- 
ningarna härrör mestadels från vikingatid - medeltid. Under de senaste 500 åren 
har kustens bebyggelseutveckling koncentrerats till skyddade hamnlägen, där 
städer vuxit upp. Flertalet ligger i anslutning till älv- och åmynningar. I området 
kring Ljungans och Indalsälvens mynningar finns ett utbrett urbant industrido- 
minerat landskap med rötter i sågverksindustrin. Det var med Sundsvallsdistrik- 
tets sågverksindustri som den svenska industrialismen tog fart under 1800-talets
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andra hälft. Älvdalarnas koncentrationer av agrarbefolkning och en kraftig be
folkningstillväxt under 1800-talets senare del hade stor betydelse för möjlighe
ten att industrialisera skogshanteringen.

På uddar och öar i kustbandet ligger ett stort antal fiskelägen. Många har 
rötter i ”fjärrfisket” och är s.k. Gävlebohamnar som sedan medeltiden och in på 
1900-talet besökts av invånare från Gävle och andra mellansvenska städer.

Inte minst i Höga kusten har den påtagliga landhöjningen påverkat förutsätt
ningarna för bebyggelseutvecklingen. Den kuperade topografin gör att de gam
la strandlägena ligger nära den nuvarande kusten, trots en stor skillnad i höjd- 
läge. Inom ett cirka 3 km brett bälte kan man finna lämningar från såväl sten
ålder, bronsålder och järnålder som från historisk tid.

Tidssamband och regionala särdrag

Områdets södra del, från Ljungans mynning till Ångermanälven, är ett varierat 
landskap med historisk dimension. Sundsvallsbukten har en stark industriprägel 
och det finns också andra områden som är präglade av en sentida exploatering. 
Kring vikar nära de större tätorterna har fritidsbebyggelse växt upp. Merparten 
av kusten, från Ängermanälvens mynning och norrut till Gideälvens mynning, 
utgörs dock av ett historiskt karaktär slandskap.

Inom kuststräckan finns två områden med betydande regionala karaktärs
drag, dels Sundsvallsområdet och dels Höga kusten. Staden Sundsvall, återupp- 
förd med påkostade stenhus efter branden 1888, är i sig ett uttryck för områdets 
storhetstid med sågverkspatroner och nyrika stadsbor som präglade bebyggel
sen. Kring Sundsvall finns såväl äldre som nyare industrimiljöer. Höga kustens 
landhöjningslandskap har utpekats som världsarv på grund av sina geologiska 
värden knutna till landhöjningen. Naturförutsättningarna har gjort att isav- 
smältningen, landhöjningen och människans ianspråktagande av området kan 
följas synnerligen tydligt. De välbevarade fornlämningarna och kulturmiljö
erna i övrigt ger en bild av hur människan har brukat kusten i årtusenden. 
Möjligheten att i ett begränsat område följa en ”tidstrappa” i landskapet med 
spår från vår äldsta förhistoria fram till nutid gör området unikt i ett internatio
nellt perspektiv.

Känslighet för vindkraft

De södra delarna som är starkt präglade av modern industri är mindre känsliga 
för en vindkraftsetablering. Sannolikt går det här att finna något område som är 
lämpligt för en anläggning. Höga kusten, med mängder av utsiktspunkter, är 
däremot synnerligen känslig för etablering av vindkraftverk. Här bör utblick
arna hållas helt fria från vindkraftverk.

Värdekärnor

Klingerfjärden

Helhetskaraktär

Området utgör Sundsvallsbuktens inre delar med Alnöns norra del samt Sör- 
åkersbygden på norra fastlandssidan. Det är ett varierat landskap med historisk 
dimension. Det är fornlämningsrikt och har en lång bebyggelsekontinuitet med 
en äldre välbevarad bebyggelse knuten till jordbruk och fiske. Men i vissa delar
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är bebyggelsen mer blandad och sentida. Ljungan och Indalsälven har haft av
görande betydelse för kulturlandskapets utveckling. Älvdalarnas sediment jor
dar har varit en förutsättning för det odlingslandskap som än i dag präglar 
området. Vattenkraften och älvarnas funktion som kommunikations- och trans
portleder var grundläggande för industrialismens framväxt i Sundsvallsområ- 
det. Landskapet är småskaligt, flackt och uppodlat. I Söråker sträcker sig od
lingsbygden ända fram till havet. Utblickarna är ofta vida. Bebyggelsen utgörs 
här av bondgårdar med traditionell placering längs skogsbrynen eller på mo- 
ränholmar.

Kulturhistoriskt innehåll

Kring de stora älvarna fanns tidigt goda förutsättningar för fruktbara bondebyg
der och för förbindelseleder med inlandet och Västskandinavien. Området bör
jade tas i anspråk under bronsåldern och från denna tid härrör de äldsta forn- 
lämningarna i form av rösen, ofta glest spridda i små grupper. I åker- och hag- 
markerna finns talrika gravar från järnåldern - spridda enstaka, i små grupper 
eller i mindre gravfält.

I ett öppet och böljande ängslandskap på Alnöns nordvästra sida står Alnö 
gamla kyrka, uppförd på 1200-talet. Platsen var förmodligen kult- och sam
lingsplats redan under folkvandringstid. Strax öster om den gamla kyrkan lig
ger Alnö nya kyrka, uppförd 1896 efter ritningar av Ferdinand Boberg.

Länge var jordbruk i kombination med fiske huvudnäringarna och skogsbru
ket en binäring. En del hushåll flyttade till ett fiskeläge under sommaren. Tyn- 
derökustens agrara bebyggelse är huvudsakligen från sent 1800-tal till tidigt 
1900-tal men här finns en kontinuitet som sträcker sig över 1930-talets Per- 
Albin-torp till dagens moderna villor. Vid Tynderösundet och på Aston möter en 
bebyggelse med anknytning till fiske och den förr så livliga sjöfarten. Längs 
kusten ligger här båthus och hamnmagasin och på Aston finns en välbevarad 
fiskarmiljö med kapell, stugor och sjöbodar samt Storhamns f.d. lotsstation med 
lotstorn och små röda fiskarstugor.

På Norra Alnön finns ett antal byar med rötter i vikingatid/medeltid, vilket 
indikeras av fornlämningsmiljöer i nära anslutning. Kulturlandskapet är kupe
rat med agrar bebyggelse i lidläge. Området är också mycket påverkat av den 
intensiva sågverksepoken decennierna före och efter sekelskiftet 1900. Alnöns 
kust kantades av sågverk och inom värdekärnan återfinns ett tiotal sågverks- 
lägen. Själva industrianläggningarna är till stor del borta men såväl herrgårdar 
som arbetarbostäder vittnar om var sågverken låg. Sågverksepoken avspeglar 
sig också i bebyggelsen i övrigt genom splittrade jordbruksbyar, inslag av arbe
tarbostäder, föreningslokaler och disponent- och kontorsbyggnader. Mellan 
1850 och 1900 ökade Alnöns befolkning från 950 till 6841 invånare!

Odlingsbygd i Våle-skilsåker, Tynderökusten.

Värden

Området runt Klingerfjärden uppvisar ett brett spektrum av kulturmiljöer, som 
på ett koncentrerat sätt uttrycker traktens historia med jordbruks- och sågverks- 
näringarna som bas. Framför allt finns stora pedagogiska värden men samspelet 
mellan bebyggelse och kulturlandskap ger också upphov till vissa upplevelse
värden.

Känslighet mot vindkraft

Området i sig är känsligt för en vindkraftsetablering. Mot bakgrund av att stora 
delar av närområdet är starkt påverkade av en storskalig modern industriell
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verksamhet, bedöms det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil inte vara till- 
lämpbart. Här är det sannolikt möjligt med en vindkraftseta blering på närmare 
håll.

Höga kusten

Helhetskaraktär

Rösemiljö vid Ytternäsan i Nordingrå. Rösena 
syns till höger om bildens mitt.

Området är ett historiskt karaktärslandskap. Landskapet är storflikigt och be
står av höga kustbranter, vikar, sund, fjärdar och högresta skärgårdsöar. Man 
färdas från rum till rum, ofta med utblickar mot omgivande höjder i slutet på 
dalgångarna eller tvärs över havsfjärdarna. Flikigheten gör att man kan överas
kas av en fri havshorisont samtidigt som man tycker befinna sig långt in i lan
det. Kustbergen och öarna tillhör de högsta i Sverige, vilket ger området en 
ovanlig monumentalitet. Som en mittpunkt reser sig det höga Skuleberget. Häll
marker och tallskogar dominerar. I det inre av vikarna, innanför kustbergen 
samt kring sjöarna utbreder sig lövrika småskaliga odlingsbygder. Även här är 
höjdskillnaderna påtagliga. De höga bergssidorna skapar en stark rumslighet 
som omfamnar de små jordbruken och samhällena.

Människans vistelse i området kan följas genom fornlämningar och andra 
kulturspår, som återfinns vid varje tids strandlinje. Närmast havet - i skyddade 
lägen längst ute på uddarna och på öarna - ligger ett stort antal fiskelägen. 
Vägarna följer ibland strandzonen i det inre av fjärdarna, men når bara punkt
vis fram till det yttersta havsbandet.

Kulturhistoriskt innehåll

Bottenhavets och älvarnas tillgångar har ända in i vår tid varit viktiga för män
niskornas försörjning. Kännetecknande för Höga kustens kulturlandskap och 
kulturmiljöer är den tydliga zonering som är en följd av en kraftig landhöjning 
i ett landskap med stora topografiska skillnader i berggrunden. Landhöjningen 
har kontinuerligt förändrat landskapets karaktär och förskjutit tyngdpunkten. 
Genom att olika tiders kulturyttringar ligger på skilda nivåer i landskapet är det 
möjligt att följa hur människorna genom årtusendena nyttjat och vistats i om
rådet.

Längst upp ligger de äldsta spåren - lämningar från stenålderns säsongsbo
platser, i första hand avslag från redskapstillverkning. I dåtidens landskap låg 
boplatserna i torra och solbelysta lägen på uddar, i vikarnas inre delar, vid 
sjöarnas utlopp eller på andra platser gynnsamma för jakt och fiske. Under 
bronsåldern inträder en ny kategori fornlämningar längs kusten. Nedanför sten- 
åldersboplatserna, inne i havsvikarna, ligger hundratals väl synliga gravrösen 
på rad. Kanske har de också haft funktion som landmärken, för markering av ett 
territorium eller jaktområde. Ofta har de sin placering på klipphällar nära den 
dåtida stranden. Järnålderns förändrade ekonomi, inriktad på boskapsskötsel 
och odling, medförde dels att man blev bofast året om och dels att man sökte sig 
till stränder med jordar lämpliga för slåtter, bete och odling. I de nu uppgrunda
de havsvikarna högt uppe på dalsidorna röjdes åkrar. För den framväxande 
handelsverksamheten fick havet en stor betydelse som kommunikationsled. Spå
ren av järnåldersbygden utgörs vanligen av gravfält i den nutida inägomarken 
men även andra lämningar såsom terrassanläggningar efter gårdar kan före
komma. Från järnåldern-medeltiden återfinns maritima lämningar bl.a. i form 
av tomtningar och husgrunder. De ligger såväl på fastlandet som på öarna. 
Längre ut mot dagens strandlinje kan vi på olika nivåer finna spår av gistgårdar
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och husgrunder, vilket visar att landhöjningen medfört att fiskelägena hela tiden 
ha måst flyttats. Längs kusten finns också andra lämningar med maritim an
knytning, t.ex. labyrinter.

De befintliga fiskelägena utgör de tydligaste uttrycken för fiskets betydelse. 
Under 1600- och 1700-talen blev fisket så attraktivt att också utsocknes fiskare 
sökte sig hit. En del av dessa f.d. Gävlebohamnar har förblivit säsongsfiske
lägen och aldrig fått en fast befolkning. Här är bebyggelsen näst intill ursprung
lig. Karakteristiska och välbevarade fiskelägen är t.ex. Bönhamn, Norrfjälls- 
viken, Marviksgrunnan, Ulvöhamn, Sandviken, Trysunda och Grisslan. Fiske
lägenas sjöbodar har gavlarna pekande mot vattnet. Bakom löper sedan ofta en 
gata som avskiljer bodarna från bostadshus och fähus. Många av fiskelägena 
har kapell, oftast uppförda av Gävleborna på 1600-talet.

På en del platser sammanfattas Höga kustens kulturhistoriska utveckling sär
skilt tydligt. Kring Bönhamn kan man t.ex. inom ett cirka 4,5 km X 4,5 km stort 
område finna boplatslämningar, gravar från brons- och järnålder, tomtningar, 
ett övergivet fiskeläge, en befintlig hamn- och fiskelägesmiljö och ett sågverk. 
Bara någon kilometer utanför Bönhamn ligger också ön Högbonden med en av 
landets högst belägna fyrar. Fyren och fyrmästarbostad uppfördes under 1900- 
talets första decennium.

Vid kusten finns också en del fäbodvallar med bebyggelse från 1700- och 
1800-talen. En särskild koncentration märks i området norr om Skuleberget och 
i Skuleskogen.

Värden

Varje kulturmiljö och kulturelement har givetvis ett värde i sig, men den möjlig
het som Höga kusten erbjuder, att i ett begränsat område följa en tidstrappa i 
landskapet med spår från vår äldsta förhistoria fram till nutid, gör området 
unikt. Naturförutsättningarnas betydelse för den kulturhistoriska utvecklingen 
framstår också ovanligt tydligt. Det gör att vi med lite fantasi ganska lätt kan 
föreställa oss de forna landskapens utseenden, och därmed få en helhetsuppfatt
ning om den miljö lämningarna uppkommit i. Området som helhet har sällsynt 
höga pedagogiska och vetenskapliga värden. Det mäktiga landskapet, med hän
förande utblickar i kombination med tydliga kulturhistoriska spår och välbeva
rade bebyggelsemiljöer, besitter därtill mycket höga upplevelsevärden. Hög
bondens fyr är ett viktigt landmärke.

Höga kusten är ett viktigt besöksmål och av stort värde för det rörliga fri
luftslivet och turismen.

Känslighet mot vindkraft

I det havsnära landskapet med höga berg och djupt inskurna vikar är utsikterna 
och kopplingen till havet en kärnpunkt. Här förenas den historiska dimensio
nen, tydligast representerad av de små fiskelägena och den småskaliga jord
bruksbygden, med en tidlöshet då hav, himmel och berg möts. Från hela Höga 
kusten bör utblickarna hållas helt fria från vindkraftverk.

Fiskeläget Grisslan i Själevad.

Högbonden med fyr.

Fiskeläget Norrfällsviken i Nordingrå.
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Kusterna i nordligaste 
Ångermanland och Västerbotten
- bland rösen och tomtningar, klappersten och kustbyar

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Den västerbottniska kusten är flack, långgrund och ständigt påverkad av land
höjningen. Fortfarande reser sig landet ur havet med cirka 9 mm per år. Längs 
hela Västerbottenskusten förekommer klapperstensfält och strandvallar som bil
dats vid inlandsisens avsmältning. Inlandsisens påverkan kan också ses genom 
långa låga moränryggar som på många ställen sträcker sig ut i havet, ibland i 
form av blockrika drumliner. Mellan Umeå och Vasa i Finland ligger Norra 
Kvarken, ett grunt och smalt område som avdelar havet i två delar: Bottenhavet 
i söder och Bottenviken i norr. Kustens sydligare del domineras av långa utskju
tande uddar med mellanliggande älvmynningar och vikar. Skärgård med öar 
finns längst i söder mot Ångermanlandsgränsen och vid Holmöarna utanför 
Umeå. Norrut är kustlinjen rakare. Stränderna är steniga och avlöses på sina 
ställen av klippartier. Kustlandet innanför utgörs omväxlande av låga skogkläd- 
da bergshöjder och breda uppodlade floddalar. Längre in vidtar skogslandet, 
landskapet blir mer kuperat med berg som höjer sig över det omgivande skogs- 
och myrlandet. Odlingsbygderna är i hög grad knutna till älvdalarna och löper 
som smala band in i skogslandet.

Bebyggelsemönster

Människan har rört sig i Västerbottens kustland i över 8000 år. Till en början 
som jägare, fiskare och samlare, för att i övergången till bronsåldern försöka sig 
på boskapsskötsel och jordbruk. På väl synliga platser i kustzonen och ute i 
skärgården finns ett stort antal stora gravrösen som vanligen tillskrivs denna 
tid. Ett mindre antal stensättningar och rösen från yngre järnålder antyder att de 
tidigaste fasta bosättningarna låg i anslutning till vatten - antingen havet eller 
älvdalarna. I kustbandet kan man spåra ett intensivt utnyttjande av havets resur
ser. På många ställen finns tomtningar. Läget över havet återför dem till järnål
der och medeltid, men denna typ av tillfälliga byggnader uppförs även långt in 
i historisk tid. Här finns också mer gåtfulla lämningar, som labyrinter och kom
passrosor.

På 1520-talet fanns ungefär 250 jordbruksbyar i Västerbotten - alla i kustlan
det och längs de nedre delarna av älvdalarna. Här var det gott om gräs till 
djuren, jordar som lämpade sig för odling samt närhet till säljakt och fiske i de 
gemensamt ägda fiskevattnen. Landhöjningen har gjort att byarna i dag ligger 
någon kilometer in i landet. Från 1700-talets mitt expanderade jordbruket.
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Kågnäset - Rpmelsön - 
Pite-Rönnskär

Bjuröklubb - 
Från Vännskär 
till Skötgrönnan

Holmöarna - 
Stora Fjäderägg - 
Ratan

Kronören - Järnäs y ' 
Snöan - Norrbyskär
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Under 1800-talets senare del ökade åkerarealen och djurbeståndet kraftigt, vil
ket fick till följd att byggnadsbeståndet växte. Bybebyggelsen, oftast belägen på 
höjdsträckningar, utgörs av faluröda trähus från denna tid. Ute vid kusten ligger 
ett betydande antal mindre fiskelägen. I dag finns också en hel del sentida fri
tidsbebyggelse.

Under 1700-talet uppfördes de första järnbruken utmed Västerbottenskusten 
och under det följande seklet började sågverksindustrin att expandera. Industrier 
förlädes till älvmynningar samt till kustbyar med lämpliga hamnförhållanden. 
Nya samhällsbildningar växte fram. Uppgrundningen innebar att man ibland 
blev tvungen att anlägga nya hamnar utanför de äldre orterna.
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Tidssamband och regionala särdrag

Västerbottenskusten är ett varierat landskap med historisk dimension. Mellan 
områden som kan betecknas som historiska karaktärslandskap finns längre 
sträckor som exploaterats kraftigt för fritidshusbebyggelse samt ett antal större 
industrier. Västerbottenkustens karaktärsdrag hör i stor utsträckning samman 
med landhöjningen. Att byarna hamnat en bit från kustlinjen, har fått till följd 
att själva kustzonen i mycket stor utsträckning präglas av maritimt anknutna 
lämningar. Få andra områden kan belysa en så tydlig kontinuitet i nyttjandet av 
kusten - från bronsålderns rösen via medeltidens tomtningar, gistvallar, båtlän- 
ningar till fiskelägen, hamnar och industrier. Andra karakteristiska lämningar 
som labyrinter, kompassrosor, fyr- och lotsplatser ger en oss en aning om kust
bornas och sjöfararnas föreställningsvärld och utsatta situation. Tillsammans 
med de närbelägna byarna, ger kustens kulturlämningar en helhetsbild av den 
mångsysslande småbrukarens livsvillkor och landskap.

Känslighet för vindkraft

I norra delen av Hölmön med Stora Fjäderägg samt i Bjuröklubbsområdet finns 
det mest särpräglade och ålderdomliga landskapet, där ett rikt maritimt inne
håll speglar utvecklingen över årtusenden. Här bör utblickarna hållas helt fria 
från vindkraft. I södra delen i området Kronören-Järnäs-Snöan och Norrbyskär 
liksom i norr vid Kågnäset, Romelsön samt Pite-Rönnskär och Kinnbäcksfjärden 
finns höga kulturmiljövärden men dessa bedöms kunna tåla att vindkraftverk 
syns vid horisonten men inte dominerar, varför det generella hänsynsavståndet 
om 1,5 mil kan vara tillräckligt. Utanför Skellefteå och Umeås uthamnar och 
söder om Skellefteå till Bureå i Skelleftebukten finns områden där etableringar 
kan ske utan större negativa konsekvenser. Även längs några andra kuststräckor 
kan etablering ske närmare kusten än 1,5 mil efter noggranna kulturlandskaps- 
studier.

Värdekärnor

Kronören - Järnäs - Snöan - Norrbyskär

Helhetskaraktär

Området är huvudsakligen ett historiskt karaktärslandskap med tydliga kultur
historiska strukturer i form av lokalisering av byplatser, fiskelägen, fornläm- 
ningar m.m. Norra Järnäshalvön och Norrbyn är att betrakta som varierade 
landskap med historisk dimension. Här har kuststräckorna inga tydliga avtryck 
av äldre tiders markanvändning eller näringar. Byggnadsbeståndet är olikåld- 
rigt med påtagliga inslag från senare tid.

Området karakteriseras av en låglänt terräng som blir alltmer ”vild” ju 
längre ut mot havet man kommer. Kusten är mestadels flikig med låga klippor, 
en del klapperstensfält och ett förhållandevis stort inslag av öar. I det inre av 
Järnäshalvön finns större områden med jordbruks- och skogsmark. Mot havet 
blir marken mer sandbunden med glesare vegetation, främst bestående av tall, 
en, ljung, lingon. Vid Örefjärden, öster om Järnäshalvön, blir strandremsan 
smalare, stenigare och mer lövskogsdominerad. Norrbyskär, i nordöst, består 
av många öar som i slutet av 1800-talet kalhöggs i samband med att en stor

132 SVERIGES KUST- OCH SKÄRGÅRDSLANDSKAP



sågverksindustri anlades. Efter avvecklingen har lövskogsvegetationen i hög 
grad återtagit öarna.

Inom hela området finns en rik förekomst av kulturhistoriska anläggningar 
och karaktärselement med anknytning till havet. Under medeltiden blev Nord- 
maling i fjärdens inre del (utanför värdekärnan) ett viktigt handelscentrum. 
Merparten av kuststräckans bebyggelse utgörs av en sparsam fritidshusbebyg
gelse.

Kulturhistoriskt innehåll

Människans nyttjande av kusten och havet har en lång kontinuitet i området. 
Från bronsåldern finns många gravrösen på olika höjdpartier, med utsikt över 
havet runt om i landskapet. På Rosberget sydöst om Nordmaling och på de yttre 
uddarna vid Nordmalingsfjärdens inlopp finns flera maritimt präglade fornläm- 
ningslokaler med tomtningar, gistgårdsrösen, labyrinter, kompassrosor. Byarna 
Bredvik och Järnäs på Järnäshalvön samt kust- och fiskesamhället Norrbyn i 
områdets nordvästra del har medeltida ursprung. Byarna har väl bevarade ål
derdomliga strukturer i fördelningen bebyggelselägen, åker/äng, vägar och ägo
gränser. Bebyggelsen härstammar till största delen från 1800-talet men med 
enstaka äldre inslag. Längst ut på Järnäshalvön ligger Järnäsklubb med fiske
hamn, ett f.d. salteri och en f.d. lotsstation. Väster om Järnäs by ligger Krikeud- 
de, en liten fyrplats från 1890-talet. Storbådan, längst ut i Nordmalingsfjärden, 
är en gammal lotsplats med en fyr från år 1913. Ön Snöan, belägen 7-8 km 
öster om Järnäshalvön, är kal och domineras av låglänta klippor och klapper- 
stensfält. Utöver koncentrationer av tomtningar, labyrinter, kompassrosor och 
giströsen finns ett litet fiskeläge med kapell från 1700-talet. Utanför Norrbyn i 
nordväst ligger det forna sågverkssamhället Norrbyskär.

Värden

De många fornlämningarna med maritim anknytning visar befolkningens rela
tion till havet, från bronsålder till medeltid. Läget i kustbandet, liksom många 
fornlämningars fascinerande utformning och uttryck för forna tiders människors 
tankevärld, gör att de utöver vetenskapliga värden också besitter upplevelsevär
den. Fiskelägen, lotsstationer, sjömärken och fyrar visar tydligt sambandet mel
lan den bofasta befolkningen, havets resurser och sjöfartens villkor. Platserna 
har stora upplevelsevärden och pedagogiska värden men är också av vetenskap
ligt intresse. Lokaliseringen av byar och anläggningar belyser den kraftiga 
landhöjningen, vilket är av vetenskapligt och pedagogiskt värde. Den relativt 
välbevarade byn Järnäs har i sig väsentliga upplevelsevärden. Här finns också 
ett tydligt funktionellt samband med utnyttjande av havets resurser under olika 
tider. Sågverkssamhället Norrbyskär ger en god bild av det tidiga 1900-talets 
ideala och kompletta industrianläggning, med idémässiga rötter i de gamla 
brukssamhällena. Frånvaron av modernare bebyggelse stärker generellt upple
velsevärdena och de pedagogiska värdena i området.

Hela området är attraktivt för det rörliga friluftslivet. Det kan nås både från 
land och från sjösidan. På grund av befolkningsmängden i kustregionen är be- 
söksantalet relativt måttligt, vilket bidrar till att områdets kvaliteter kan upp
levas ganska ostört för dem som vistas där. Den lilla skärgården erbjuder natur- 
och kulturupplevelser och har goda förutsättningar för båtburet friluftsliv. Norr
byskär med aktiviteter och serviceanläggningar är ett av Umeåregionen största 
utflyktsmål.

Södra delen av ön Snöan.

Det f.d. sågverkssamhället Norrbyskär.
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Känslighet för vindkraft

Storskaliga vindkraftsanläggningar inom området skulle skada möjligheterna 
att förstå de kulturhistoriska värdenas sammanhang och inverkar menligt på 
möjligheten att uppleva områdets historiska särprägel utan att störas av inslag 
med nya egenskaper. Det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms dock 
vara tillräckligt för området i sin helhet.

Holmöarna med Stora Fjäderägg samt Ratan

Helhetskaraktär

Båda områdena är huvudsakligen historiska karaktärslandskap. Det finns yt
terst få inslag av mer sentida bebyggelse. Holmöarna ligger 1 mil utanför Väs
terbottens kust och utgörs av en 3 mil lång karg arkipelag. Områdets natur- och 
kulturhistoria är starkt knuten till den snabba landhöjningen och dess effekter. 
På Holmöns nordvästra sida finns ett stort klapperstensfält medan den östra är 
flackare med ett hundratal småöar och skär i en påtagligt vild natur. Området 
uppvisar en rik uppsättning av naturtyper, från olika typer av våtmarker och 
strandängar till skogar präglade av ett ålderdomligt skogsbruk. Hölmön - 
huvudön - är till ganska stor del skogsklädd men inifrån ön öppnar sig då och 
då vyer ut mot havet. Ön Stora Fjäderägg har ett öppet landskap med ljungbe
klädda hedar mellan klapperstensfält och hällmarker. Holmöarna har varit ett 
skärgårdssamhälle baserat på jordbruk i kombination med fiske. Bebyggelsen 
ligger i anslutning till Holmöns by i norr. Numera bedrivs fårskötsel, vilket gör 
att landskapet i byn till stor del fortfarande är öppet.

På fastlandskusten norr om Holmöarna ligger byn Ratan. Den är belägen vid 
ett skyddat sund som bildas av ön Rataskär/Båkskäret.

Holmöns by.

Fiskebastu m.fl. bodar vid Holmögadd.

Kulturhistoriskt innehåll

Holmöarna har haft bofast befolkning i åtminstone 600 år. Här fanns god till
gång på säl och strömming samt lättingärdade naturbeten för djuren. På öarnas 
högre partier finns typiska kustbundna forn- och kulturlämningar som stenrö- 
sen, labyrinter, kompassrosor och tomtningar samt en trolig kapellplats. Holm
öns by har rötter i medeltiden och har bevarat sin gamla struktur med gårdarna 
placerade på höjdryggarna i nord-sydlig riktning. Bebyggelsen är genuin och 
utgörs av faluröda panelade trähus, till stor del uppförda under 1800- talet. När 
laga skiftet genomfördes i början av 1900-talet flyttades ett tjugotal gårdar ut 
från den tättbebyggda byn till ett område strax söder därom. Vägsträckningarna 
från hamnen i norr och söderut genom byn har knappast förändrats sedan 1800- 
talet. Den nuvarande vitmålade kyrkan stod klar 1896 men redan under medel
tiden hade ön ett kapell. Här och var ute på skären finns en särpräglad fiskebas- 
tubebyggelse, dvs. enkla övernattningsstugor.

Öarna har i alla tider varit en fasa för sjöfarare. Insamling av varor från de 
regelbundna förlisningarna blev en viktig näring vid sidan av jordbruk och fis
ke. Bara under 1800-talet totalförliste ett hundratal fartyg, särskilt längs den 
östra sidan. I syfte att förhindra olyckor byggdes år 1760 fyren Holmögadd i 
söder. I norr fick fyren på ön Stora Fjäderägg (1851) samma uppgift. År 1896 
tillkom också Bergudden, belägen strax väster om Holmöns by. Stora Fjäderägg 
rymmer också talrika fornlämningsmiljöer från järnålder-medeltid, såsom grav- 
rösen, labyrinter, kompassrosor och tomtningar. Vid hamnen finns fiskarstugor. 
Tidigare har ön haft både skola och kapell.
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Rata ns gynnsamma läge för en hamn utnyttjades redan på 1600-talet. Är 
1767 blev Ra tan stapelhamn för övre Norrlands städer. Även om stapelrättig
heterna försvann efter några decennier, var hamn- och lotsverksamheten livak
tig in på 1900-talet. På Rataskär byggdes tullhus och magasin, på fastlands- 
sidan växte en bybebyggelse fram med gästgiveri, bostäder för tull- och lotsper
sonal, m.m. Husen förlädes längs en höjdsträckning som löper genom byn. By
strukturen är i stort densamma som vid 1700-talets slut men de nuvarande 
byggnaderna är till största delen uppförda under 1800-talet. Här ligger också 
den ”nya” tullgården från 1861 och några äldre hamnmagasin. En bit från 
hamnen finns fiskebodar. Sedan 1700-talet har vattenståndsmätning bedrivits i 
Ratan. På klippväggarna finns inhuggna märken och nere vid hamnen står en 
av landets äldsta mareografer (vattenståndsmätare) från 1892. På Rataskär 
finns av koncentrationer av fornlämningar med maritim anknytning. Men den 
lilla ön utmärks också av en båk från 1820 samt av en välbevarad fyr från 1889. 
Ratan är därtill nära förknippad med 1809 års krig och det sista slaget på 
svensk mark. Söder om byn vittnar bl.a. en forskansning och en gravplats om 
denna händelse.

Värden

Det stora antalet forn- och kulturlämningar med maritim anknytning visar be
folkningens relation till havet, från bronsålder till medeltid. Läget i kustbandet, 
liksom många fornlämningars fascinerande utformning och uttryck för forna 
tiders människors tankevärld, gör att de utöver vetenskapliga värden också be
sitter upplevelsevärden.

Områdets fiskebastubebyggelse är unik och åtnjuter såväl upplevelsevärden 
som pedagogiska värden. Fiskelägen, fyrplatser, sjömärken och kapellplatser 
visar tydligt sambandet mellan den bofasta befolkningen, havets resurser och 
sjöfartens villkor. Platserna har stora upplevelsevärden och pedagogiska värden 
men är också av vetenskapligt intresse. Holmöns by har med sin ålderdomliga 
struktur, välbevarade bebyggelse och intakta vägnät såväl pedagogiska värden 
som upplevelsevärden. Bykärnan och fiskelägenas gamla timmerbodar förmed
lar en atmosfär av gångna tiders kustby. Havet är hela tiden påtagligt nära och 
det visuella sambandet med vattnet starkt över alla öarna.

Byn Ratan har ursprungliga vägsträckningar och gårdslägen i behåll. Till
sammans med den välbevarade 1800-talsbebyggelsen utgör platsen en pedago
gisk miljö med stora upplevelsevärden. Lämningarna från 1809 års krig är 
främst av pedagogiskt och vetenskapligt värde.

Både Holmöarna och Ratan välbesökta utflyktsmål på grund av sina natur- 
och kulturvärden. Här finns också skyltade vandringsleder, serviceanläggningar

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsanläggningar inom siktavstånd fran Holmöarna och Stora Fjäderägg 
skulle inverka negativt på möjligheten att uppleva områdets historiska särprä
gel. Särskilt negativ effekt medför anläggningar i norra delen med sikt mot 
sydöst, öster, nordöst och norr. Här bör därför utblickarna hållas helt fria fran 
vindkraft. Åt väster och söder bedöms det generella hänsynsavståndet om 1,5 
mil vara tillräckligt.

Vindkraftverk i anslutning till Ratan skulle bryta den visuella historiska prä
geln. Utblickarna bör därför hållas helt fria från vindkraft.

Stora Fjäderäggs fyr.

Labyrint på Rataskär.
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Kring Bjuröklubb - från Vännskär i söder till Skötgrönnan i norr
Helhetskaraktär

Bjuröklubb.

Området är ett historiskt karaktär slandskap där sommarstugebebyggelse endast 
förekommer sparsamt. Kuststräckan är ganska rak med ett fåtal öar. Stränderna 
är låglänta, steniga, och domineras av klappersten. Här och var finns flacka 
klippor och mindre sandstränder. Strandremsan är relativt smal med lövskog i 
skyddade lägen, svallade moränmarker med kustgranskog samt småmyrar. 
I områdets norra del ligger den utskjutande halvön Bjurön med den 47 meter 
höga Bjuröklubb som nordligaste spets.

Bebyggelsen är i huvudsak koncentrerad till den gamla kustlandsvägen, som 
löper genom en stor del av området. Medeltida byar med traditionell jordbruks- 
bebyggelse och omgivande odlingslandskap avlöses av friliggande gårdar från 
1800-talets andra hälft och 1900-talets början. I byarna närmast kusten har 
kustfisket haft en stor betydelse för försörjningen. Vid havet finns en rad fiske
lägen. Längs kusten har också bruksnäring och sågverksindustri avsatt spår i 
form av bruksmiljöer, varvs- och lastageplatser, magasin, herrgårdar m.m. Mer 
samlade kulturmiljöer finns i en ögrupp utanför Sikeå samt på Bjurön i norr.

Kulturhistoriskt innehåll

Bronsålderns kustlinje markeras av ett flertal rösen, belägna på höjdpartier eller 
andra platser var synliga från havet. På platser där det för århundraden sedan 
fanns fiskelägen kan vi se olika slags fornlämningar, t.ex. tomtningar, båtlän- 
ningar, gistgårdsrösen, husgrunder samt stenugnar. I kustmiljöerna finner man 
också labyrinter belagda sedan 1500-talet. Koncentrationer av fornlämningar 
med maritim anknytning finns bl.a. på öarna Stora-Vändskäret, Lill-Vändskäret 
och Grosseskären utanför Sikeå samt ögruppen Skallön-Storön-Vånören nord
väst om Bjurön samt förstås på Bjurön med Bjuröklubb. Bjuröklubb utmärker 
sig som en enastående miljö som uppvisar maritimt anknutna forn- och kultur
lämningar från 500-talet och framåt. Området är också en naturskön utpost i 
Bottenviken med ett tvärsnitt av västerbottnisk kustnatur - från öppna havs
stränder, sankmarker och skogsklädda hällmarker till höga klippor, klapper- 
stensfält och sandstränder. Utsikten är milsvid. Fornlämningarna ligger mycket 
kustnära. Här finns ensamt liggande gravrösen och ansamlingar av gravrösen, 
labyrinter, ryssugnar, gistvallar, jaktskåror och ett hundratal tomtningar. Ett 
område med tomtningar vid den uppgrundade viken Jungfruhamnen har tolkats 
som ett vikingatida fiskeläge. Under medeltiden låg här en hamn, vars betydelse 
understryks av en medeltida kapellgrund med bogårdsmur i närheten. Det nuva
rande kapellet invigdes 1864. På klippor vid östra kusten finns fullt av ristningar 
med namn, årtal och bomärken. Dessa ristades av österbottniska sälj ägare från 
1700-talets slut till in på 1900-talet. Bjuröklubb blev tidigt fiskehamn samt 
fyr-, tull- och lotsplats. Fyren ligger längst i norr och byggdes 1859.

De senaste seklens fiske representeras förutom av de många fiskelägena ock
så av äldre enstaka fiskarstugor på öarna.

Värden

De många fornlämningarna med maritim anknytning visar befolkningens rela
tion till havet, från bronsålder till medeltid. Läget i kustbandet, liksom många 
fornlämningars fascinerande utformning och uttryck för forna tiders människors 
tankevärld, gör att de utöver vetenskapliga värden också besitter upplevelsevär
den. Rösenas läge i terrängen och höjd över havet visar tydligt hur bronsålderns
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människor valde begravningsplatser i direkt anslutning till kusten. Båkar, fyrar 
och fiskelägen är karaktärselement i landskapet som förstärker upplevelsen av 
och insikten om kustmiljöernas utsatthet.

Bjuröklubb är unik med sin långa och tydliga kontinuitet av maritima läm
ningar. I det säregna naturlandskapet kan man på ett unikt sätt följa hur den 
västerbottniska kusten har nyttjats av människorna. Platsen har stora upplevel
sevärden och pedagogiska värden.

Fiskelägena och fiskarstugorna visar på att fisket in i vår tid haft stor betydel
se i området. De har både pedagogiska värden och upplevelsevärden.

Bjuröklubb är ett välbesökt utflyktsmål på grund av sina natur- och kultur
värden. I båda områdena finns skyltade vandringsleder.

Känslighet för vindkraft

Bjuröklubb utgör länets östligaste utpost och är synlig vida omkring. Vindkraft 
i anslutning till kuststräckan skulle bryta möjligheten att uppleva den visuella 
historiska prägeln på ett markant sätt. Utblickarna bör här hållas helt fria från 
vindkraft. I övrigt gäller det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil.

Kågnäset, Romelsön-Hamnskäret samt Pite-Rönnskär och 
Kinnbäcksfjärden

Tomtningar på Bjuröklubb.

Helhetskaraktär

Området är ett historiskt karaktärslandskap. Skellefteåkusten skiljer sig från 
kustområdet i Kvarken genom större vattendjup, färre öar och större inslag av 
klipp- och sandstränder. I områdets södra del är kusten en utpräglad drumlin- 
kust. Öarna är starkt påverkade av svallning, underlaget utgörs av block, klip
por, sand- och grusavlagringar. Öarna uppvisar ofta tydliga skillnader mellan 
den exponerade östra sidan och den inre mer skyddade västliga delen. På 
Romelsön växer en låg vindpinad skog medan den lilla ön Hamnskäret, öster 
därom, kännetecknas av klapperstensfält och klippor. Pite-Rönnskär är en arki
pelag av tallskogsklädda öar, varav en del höjer sig brant ur havet och en del är 
flacka. Stränderna är mestadels blockiga. Kuststräckans bebyggelse utgörs 
främst av äldre byggnader och anläggningar, knutna till sjöfart och fiske men 
kring Pite-Rönnskär finns en del fritidsbebyggelse.

Kulturhistoriskt innehåll

På Kågnäset berättar rösen och stensättningar om att området har traditioner 
från bronsåldern. Romelsön bestod tidigare av flera öar och erbjöd goda hamn
lägen. Här finns stensättningar och mindre gravrösen från järnåldern.

Områdets kulturmiljöer har i stor utsträckning anknytning till fisket. Kågnä
set i söder har varit en viktig bas fiskenäringen. Här finns ett antal fiskelägen 
med en småskalig enhetlig bebyggelse samt båtlänningar, sjömärken, gistgår- 
dar och bodar från 1800-talet och 1900-talets början. Ett av fiskelägena (Sand
viken) var mycket stort med upp till 300 bosatta personer. Rönnskär i norr var 
fiskeläge redan på 1500-talet. I dag finns ett trettiotal stugor, varav några från 
1700-talet, samt lämningar av gistgårdar och båtlänningar. Mer enstaka fiskar
stugor är kännetecknande för andra öar, t.ex. Romelsö där även husgrunder och 
spår av gistvallar vittnar om den betydelse fisket haft. Vid Västerbottens större 
fiskelägen fanns också kapell. Kapellets klocka ringde inte bara in till gudstjänst 
utan användes också för att ge vägledning vid dålig väderlek. Rönnskär har 
kvar sitt kapell från år 1771.
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Finnhällans fiskeläge på Kågnäset.

Även fyr- och lotsverksamheten har avsatt tydliga spår. På såväl Romelsön 
som Rönnskär finns lotsuppassningshus från 1800-talets mitt. Rönnskärs första 
fyr tillkom 1880 men ersattes 1905 av den nuvarande Heidenstamsfyren. På 
fyrplatsen finns också ett flertal byggnader för fyrbetjäningen, också de upp
förda i början av 1900-talet. På Kågnäset finns en fiskefyr från 1900-talets mitt. 
En fiskefyr är en mindre fyr som användes för det lokala fisket, inte sjöfarten.

Värden

Fiskelägena utgör förtätade miljöer med en enhetlig småskalig bebyggelse. På 
Kågnäset åskådliggörs den betydelse fiskenäringen haft genom ansamlingen av 
flera fiskelägen inom ett begränsat område. Pite-Rönnskär med fiskeläge, ka
pell, lotsuppassningshus och fyr utgör en samlad pedagogisk miljö som har 
höga upplevelsevärden. Områdets lämningar från förhistorisk tid-medeltid ger 
landskapsupplevelsen ett påtagligt tidsdjup.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftverk i omedelbar anslutning till kuststräckan skulle försvåra den visu
ella upplevelsen av den maritimt präglade historiska miljön på ett markant sätt. 
Det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms dock vara tillräckligt.

138 SVERIGES KUST- OCH SKÄRGÅRDSLANDSKAP



DEL 3 SVERIGES KUST OCH SKÄRGÅRDSLANDSKAP 139



Norrbottens kust och skärgård
- fiske och säljakt i labyrinternas land

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Norrbottens skärgård sträcker sig från Pite-Rönnskär i sydväst till Sarvenkataja 
i nordöst. Ett stort antal älvdalar korsar landskapet och fortsätter ut i Botten
viken som breda fjärdar. Berggrunden har en svag lutning från väster ut mot 
havet, vilket ger upphov till en bred skärgård. Från fastlandet till det yttersta 
skäret, Malören, är det cirka 3 mil. Skärgårdslandskapet består av ett stort 
antal öar som ligger samlade i ”skärgårdar” och omgivna av vida fjärdar. Öar- 
na är flacka, ofta med långa stränder bildade av sand och sten och på vissa 
platser av klippor. De största återfinns i skärgårdens södra och mellersta delar. 
I yttersta skärgården är de steniga och klippiga. Landhöjningen på cirka 9 mm 
per år gör att betydande ytor fastland ständigt tillkommer.

Innanför kustlinjen utbreder sig större slättområden med grunda kustsjöar 
och moss- och ödemarker. Odlingsbygderna återfinns på fastlandet kring älvda
larna undantaget Hindersön i skärgården som ännu i dag är en fungerande 
jordbruksby.

Bebyggelsemönster

Fram till 1600-talet fanns Norrbottens bofasta befolkning i älvdalarna och vid 
kusten, där de försörjde sig på det som jorden, fisket, jakten, handeln och sjöfar
ten gav. Större bebyggelsesamlingar fanns bara vid kyrkorna och vid älvmyn
ningarna.

Sannolikt etablerades de tidigaste bosättningarna för mer än 8000 år sedan. 
De äldsta kända stenåldersboplatserna i kustområdet låg ursprungligen på san
diga strandvallar men landhöjningen gör att dessa återfinns i dag cirka 100 m ö.h. 
Från den sena bronsåldern utgör kokgropar, boplatsgropar och hyddlämningar 
karaktärsfornlämningar. Mer synliga i landskapet är dock stengravarna i form 
av rösen och stensättningar, vilka ligger omkring 35 m ö.h. Dessa gravformer 
levde kvar under järnåldern och första årtusendet e.Kr. Vid denna tid började en 
fastare bebyggelse att utvecklas.

Fastlandskusten uppvisar ett blandat kulturlandskap med odlingsbygder åt
skilda av skogsområden, städer och samhällen samt äldre och nutida industrier. 
Från tidig medeltid har här funnits jordbruksbygder, med fiske och säljakt i 
innerskärgården som en viktig binäring. I takt med kustjordbrukets expansion 
under 1600-talet etablerades mindre jordbruksby ar också på skärgårdsöarna. 
Kring havsvikar och längs älvdalarna finns större sammanhängande åkerfält. 
Bebyggelsen ligger på backar och moränkullar i odlingslandskapet, ofta med
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närhet till vattnet - på näs, uddar samt i vikar. Byarna är ofta stora med rödfär
gade hus som i vissa trakter är av påtagligt format. På åkrar och ängar syns här 
och var ängslador. Bevarade sjöbodar och äldre båthus visar havets eller älvens 
viktiga roll.

Fiske och säljakt har alltid haft störst betydelse för människans nyttjande av 
kustområdet, med jakt och fångst som komplement. Också jordbruk och bo
skapsskötsel har spelat in. Skärgården har framför allt varit viktig som fiske
vatten och jaktmark för kustbyarnas invånare. Den fasta befolkningen har där
emot aldrig varit särskilt stor. Någon gång under 1400-och 1500-talen började 
man anlägga större fiskelägen med stugor, sjöbodar, båtlänningar och gistgår- 
dar. Varje gård hade sin egen fiskestuga för vila och övernattning och för att ta 
tillvara fångsten. Från 1500-talet och framåt expanderade fisket. I slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet hade den fasta befolkningen sin största ut
bredning. Skärgårdsöarna utnyttjades också som betesmark. 1900-talets båtmo
torer medgav snabba förflyttningar, vilket minskade behovet av fiskelägen.

Ett femtiotal välbevarade fiskelägen med rödmålade hus utgör det tydligaste 
avtrycket av fiskets betydelse. Men fisket och sälj akten har också lämnat efter 
sig många andra lämningar - alltifrån medeltiden till vår tid: tomtningar och 
husgrunder, omfattande system av gistgårdar samt labyrinter och kompassrosor 
i anslutning till det forna fiskeläget. Sammanlagt har cirka 80 övergivna fiske
lägen registrerats.

I Norrbottens skärgård finns också sjömärken, fyrar, båkar och andra läm
ningar efter det utbredda nät av farleder som ledde till byar och städer.
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Tidssamband och regionala särdrag

Sammantaget får Norrbottens kust och skärgård betraktas som ett varierat land
skap med historisk dimension. Skärgården har sin tyngdpunkt i ett historiskt 
karaktärslandskap medan fastlandskusten uppvisar en mer tydlig variation mel
lan äldre och nyare miljöer. I skärgården samsas en spridd och utbredd fritids
bebyggelse med välbevarade fiskelägen och en stor mängd äldre lämningar ef
ter seklers fiske och sälj akt - med tomtningar, labyrinter och gistgårdslämning- 
ar som de mest är karaktäristiska. Här kan man finna omkring 100 av Sveriges 
300 kända labyrinter. Längs fastlandskusten bryter den storskaliga förädlings
industrin av som ett påtagligt sentida inslag.

Områdets väsentliga karaktärsdrag ges av landhöjningen i kombination med 
skärgårdens äldre maritima lämningar. Landhöjningen blir uppenbar när sälj- 
ägarboplatser, medeltida hamnar, båtlänningar och mer sentida bodgrunder 
återfinns på olika nivåer i landskapet. Få platser i landet kan uppvisa en sådan 
koncentration av tomtningar, labyrinter och gistgårdar som Norrbottens skär
gård. De senaste seklens många fiskelägen gör fiskets centrala roll i området 
extra tydlig.

Känslighet för vindkraft

I skärgården förekommer en rad kulturmiljöer, där upplevelsen i högre eller 
lägre grad kommer att påverkas av synliga vindkraftsetableringar. Eftersom 
Norrbottens kust och skärgård är flack och bågformad kan ett relativt fåtal 
etableringar innebära att hela kuststräckan får vindkraft som ett påtagligt in
slag i landskapet. Utblickarna mot Rödkallen och Malören bör hållas helt fria 
från vindkraftverk. Från de yttre öarna i övrigt rekommenderas det generella 
hänsynsavståndet om 1,5 mil, såväl inåt som utåt. Vid eller i omedelbar anslut
ning till kusten kan redan ianspråktagna områden, företrädesvis för industri
eller hamnändamål, ur kulturmiljösynpunkt ha förutsättningar för att rymma 
vindkraftverk. Även i dessa fall måste därför placering och skyddsavstånd över
vägas noga i varje enskilt fall.

Värdekärna

Norrbottens kust och skärgård

Helhetskaraktär

I området ingår dels den varierade fastlandskusten och dels skärgården. Fast
landskusten har i stor utsträckning formats av de stora älvarna, som med sina 
bördiga älvdalar bryter in i inlandet. Mynningarna i Bottenviken var viktiga för 
handel och sjöfart, och runtom den bågformade viken ligger städer och tätorter. 
Skärgården är mångfacetterad med allt ifrån ytterskärgårdens kala klapper- 
stensöar till granskogsbeklädda stora öar närmast kusten. Typiskt är det mycket 
flacka landskapet, där öarna på en jämn höjd har höjt sig över vattenytan.

Fastlandet utmärks av odling och tätorter medan skärgården framför allt bär 
spår av fiske, säljakt samt i viss utsträckning av bete.

Kulturhistoriskt innehåll

Fastlandskustens odlingslandskap återfinns ofta ett stycke in från kusten. De 
kustnära miljöerna är ganska få och av begränsad omfattning. De återfinns
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främst längs kusten utanför Piteå och Luleå, företrädesvis vid nuvarande eller 
tidigare fjärdar. Odlingslandskapet är småbrutet med odlingsrösen, lador, rester 
av stengärdesgårdar. Ner mot havet övergår beteshagar till strandängar. Bebyg
gelsen är oftast blandad och har även inslag från senare tid.

På de stora öarna utanför Luleå finns de tydligaste spåren av det jordbruk 
som en gång förekommit i skärgården. Hindersön-Björkön är en av Bottenvi
kens få skärgårdsöar som ännu har ett levande jordbruk. Det vackra och småku- 
perade odlingslandskapet har kvar sin ursprungliga karaktär med hagmarker, 
skogsbete, strandbete och naturliga ängsmarker. Flera äldre gårdsgrupper sam
verkar med en karakteristisk fiskebebyggelse. På ön finns också lämningar efter 
gruvbrott och kalkbrytning, vilket ger en påminnelse om skärgårdsbornas 
mångsyssleri. Fisket var huvudnäring fram till 1900-talet, då jordbruket succes
sivt fick större betydelse. Även flera öar söder om Flindersön uppvisar rester av 
ett landskap präglat av fiske och småskaligt jordbruk.

Fiskelägena och äldre maritima lämningar finns runt om i skärgården, men 
företrädesvis i dess yttre delar. Vanliga inslag är rödmålade fiskestugor och 
sjöbodar som står på rad efter varandra längs stranden. Några platser utmärker 
sig genom en sällsynt tydlig kontinuitet eller genom en rikedom av lämningar. 
Utanför Piteå ligger öarna Storrebben och Stenskär. Storrebben är en av skärgår
dens högsta öar och har därmed en lång historia. Klapperstensfälten bär spår av 
de första säljägarnas vistelser på ön som ägde rum någon gång på 500-talet. 
Från öns högsta punkt och en bit ner mot havet ligger runda, kvadratiska och 
rektangulära tomtningar. Det är uppenbart hur fiskarna har flyttat sina hus allt 
eftersom landhöjningen gjort de gamla lägena omöjliga. I övrigt finns medel
tida labyrinter, en gammal fyrbåk, vattenståndsmärken från 1700- och 1800- 
talen samt ett fiskeläge med rödmålade stugor. Ön Stenskär har sannolikt nytt
jats sedan medeltiden och utmärks av anmärkningsvärt många labyrinter. Gist- 
gårdar, kompassrosor och dagens lilla fiskeläge kompletterar bilden.

Längst ut i Luleås skärgård ligger Småskären, som var säsongsfiskeläge för 
Luleås borgare. Fiskestugor, fiskebodar, uthus och båthus representerar de se
naste århundradenas fiske. Här finns också lämningar efter äldre fiskelägen i 
form av tomtningar, gistgårdar, båtlänningar och labyrinter. Småskären har 
utnyttjats ända sedan 1500-talet.

Utanför Kalix ligger den stora Rånön som fick en fast befolkning på 1770- 
talet. Öns kulturmiljöer avspeglar det kombinerade näringsfånget med fiske 
som huvudnäring och ett litet jordbruk vid sidan av. Odlingsmarkerna är delvis 
hävdade och byn kännetecknas av välbevarade gårdar, smedja och ett bönhus 
från omkring 1940. Ön har flera hamnar, kring vilka man kan se gistgårdar och 
fiskebodar. Lite längre ut rymmer den karga lilla ön Likskär inte mindre än nio 
labyrinter samt ett stort fiskeläge. På grannön Renskär finns områdets mest kän
da labyrint, en kompassros samt kapellgrunden efter det enda skärgårdskapell 
som fallit ur bruk.

Sandskär är den största ön i Haparanda skärgård. Tillsammans med rester 
av det medeltida fiskeläget, gistgårdsrösen, båtlänningar och ett kapell berättar 
det välbevarade fiskeläget om att ön utnyttjats för fiske och säljakt från medel
tiden fram till i dag.

I skärgårdens allra yttersta delar ligger Rödkallen och Malören, två säsongs
fiskelägen som utvecklats till kommunikationsmiljöer. Rödkallen i Luleås syd
östra skärgård var på grund av de svåra vattnen runt ön så tidigt som 1814 en 
fyr- och lotsplats. Rödkallens mest kända profil är den gamla Heidenstamsfyren 
från 1871 men ön har också ett kapell från 1760-talet. Malören ligger som en

Fiskeläget Småskären längst ut i Luleå skär
gård.

Labyrint på småskären. Labyrinten i bildens 
mitt.
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Sandskär i Haparanda skärgård.

Rödkallen med fiskeläge och fyrplats längst ut 
i Luleås sydöstra skärgård.

Malören med fiskeläge och fyrplats i Kalix 
yttersta skärgård.

exotisk pärla i den yttersta skärgården. Fyren och ett av kustens märkligaste 
kapell utgör omisskännliga sjömärken. Vid den gamla hamnen ligger rödmåla
de stugor med uthus, en gång uppförda av lotsar och båtsmän. På ön finns även 
andra intressanta lämningar som en labyrint, ett vrak samt rester av en båk.

Värden

Fastlandskustens gårdar och odlingslandskap är av pedagogiskt värde - inte 
minst för en helhetsförståelse av landskapsutnyttjandet. Tillsammans med fiske- 
och jaktbaserna i skärgården ger de uttryck för det sammansatta näringsfång 
som var nödvändigt förr.

I de agrart präglade skärgårdsmiljöerna är sambandet mellan fiskehamn
arna, bebyggelsen och odlingslandskap av stort pedagogiskt värde.

Skärgårdsmiljöerna med lämningar efter säsongsfiskelägen och fångstplatser 
visar fiskets och säljaktens stora betydelse för kustbefolkningens försörjning un
der lång tid. Miljöerna har generellt mycket höga pedagogiska värden och ve
tenskapliga värden. Läget i kustbandet, liksom många fornlämningars fascine
rande utformning och uttryck för forna tiders människors tankevärld, gör att 
skärgårdslandskapet som helhet besitter stora upplevelsevärden. I det flacka 
landskapet är utblickarna vida.

Sommartid har hela området stort värde för det rörliga friluftslivet.

Känslighet för vindkraft

I skärgården förekommer en rad kulturmiljöer, där upplevelsen i högre eller 
lägre grad kommer att påverkas av synliga vindkraftetableringar. Eftersom 
Norrbottenskusten är flack och bågformad kan relativt få etableringar innebära 
att hela kuststräckan får vindkraft som ett påtagligt inslag i landskapet. Utblick
arna mot Rödkallen och Malören bör hållas helt fria från vindkraftverk. Från de 
yttre öarna i övrigt rekommenderas det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil. 
Vid eller i omedelbar anslutning till kusten kan redan ianspråktagna områden, 
företrädesvis för industri- eller hamnändamål, ur kulturmiljösynpunkt ha förut
sättningar för att rymma vindkraftverk.
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Malören.
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Vänern
- platåberg och stormansbygd

Övergripande beskrivning

Naturlandskapet och vegetationen

Vänerområdet omfattar en stor del av Sverige. Sjöns samlade vattenområde är 
mycket stort; den tar emot vatten från bl.a. Tidan, Lidan, Upperudsälven, By
älven, Norsälven, Klarälven och Letälven. Sjöns kuster är mångfacetterade i sin 
topografi samtidigt som området knyts samman av vattenvidden. I sjöns södra 
del dominerar Halleberg och Kinnekulle vyerna med Kålland och Kållandsö 
mellan sig. Från den norra delen möter Värmlandsnäs med ett slättlandskap 
som längst i norr övergår i bergterräng och där flankeras av den flacka Väner- 
slätten i Värmland. Värmlands norra Vänerskärgård sträcker sig mellan Värm
landsnäs och trakten av Kristinehamn. Här finns de större topografiska elemen
ten Segerstadhalvön, Hammarö och Arnön. Den östra kusten är flack med en 
utbredd skärgård men med ett avbrott för högre terräng kring Otterbäcken. På 
Dalslandssidan är kusten också flack förbi den markanta Hjortens udde vid 
Mellerud och norrut till dess det barrskogsdominerade bergslandskapet tar vid 
från Köpmannebro upp till Åmål. Därefter möter slätten åter.

Det finns en mängd större och mindre öar i Vänern. Torsö, Brommö, Djurö 
och Lurö är särskilt karaktäristiska. I Vänern finns också fler vidsträckta arkipe
lager av öar och skär vid exempelvis Värmlandsnäs och Kållandsö.

Bebyggelsemönster

Då inlandsisen drog sig tillbaka över Vänerbäckenet var havsytan ungefär 
hundra meter högre än vad Vänerytan är i dag. Detta tillsammans med Vänerns 
egen strandlinjeförskjutning, där sjön tippar över från norr till söder, har inne
burit att olika delar av sjöns kuster och öar ursprungligen kunnat användas och 
bebos under vitt skilda tider. Som exempel på sjöstjälpningen finns boplatser 
från stenålder under dagens vattenyta i viken Dättern mellan Vänersnäs och 
Kålland. Boplatser som legat strandnära under stenålder kan av samma orsak i 
dag finnas långt upp i terrängen norr om Vänern. En sjö som Glafsfjorden var en 
långsträckt Vänervik fram till för mindre än tusen år sedan.

Förekomsterna av olika typer av föremål kring sjön visar på ett ”Vänerland” 
redan under jägarstenålder. Föremål och gravar från bondestenålder, fast med 
sydlig, västlig och nordvästlig dragning, är tecken på en fortsättning av regio- 
naliteten. Under bronsålder och järnålder har stengravar i form av rosen och 
stensättningar anlagts runt omkring sjön. Tillsammans med förekomsten av 
hällristningar visar detta på ett område präglat av de grundläggande gemen
samma dragen i den sydskandinaviska bronsålderns samhälle.
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Vänerområdets ekonomiska och politiska betydelse under järnåldern exem
plifieras av höggravfält, storhögar, fornborgar, domarringar och runstenar i 
dagens flacka och till stor del agrara landskap med gårdsstrukturer från denna 
tid. Det sydvästskandinaviska draget är tydligt under yngre järnålder. I artefak
ter, fornlämningar och ortnamn kan vi se klara skillnader i regionalitet och 
embryon till dagens landskap. Vänerområdet som en sammanhållen del av det 
nordiska samhället blir tydlig under tidig medeltid då Värmland, Dalsland och 
Västergötland bildar Skara stift. Under medeltiden uppförs ett stort antal kyrkor 
innanför Vänerns västgötakust. Socknarna var små och de många kyrkorna tro
ligtvis byggda av enskilda stormän. Tillsammans med borgar, monumentala 
gravar och andra utmärkande lämningar tyder kyrkorna på att området söder 
om Vänern var ett maktcentrum under yngre järnålder och äldsta medeltid. 
Under medeltiden och den efterreformatoriska tiden präglar också jordbruks
driften på öarna, handeln, fisket och sjöfarten ett ”Vänerland” - även om inom
regionala skillnader märks, inte minst vad gäller gårdarnas och jordbrukets 
organisation.

Dagens agrara miljöer har sina rötter i järnålderns och medeltidens struktu
rerade ekonomiska och politiska landskap. Gårdarna ligger med närhet till 
Vänerns långgrunda vikar och omgivande slättområden; där jordarna var bra 
och där naturliga våtmarker kunde förse boskapen med foder.
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Fiskelägen, fyrar och sjömärken visar sjöfartens, fisket och handelns betydel
se. På flera platser runtom Vänern, bl.a. Kinnekulle, har betydande industriell 
brytning av sten skett under lång tid.

Tidssamband och regionala karaktärsdrag

Sammantaget får Vänerkusten betraktas som ett historiskt karaktär slandskap 
Till stor del är de kulturhistoriska avtrycken i landskapet mycket tydliga och 
utan konkurrerande inslag från senare tider. Längs norra Vänerkusten finns 
dock några avgränsade påtagligt industriella miljöer. Vänern kännetecknas av 
flera synnerligen rika odlingsbygder med ett högreståndsdominerat kulturarv. 
De förhistoriska monumentens och medeltida borgarnas lägen visar att Vänern 
var av stor ekonomisk, kommunikativ och symbolisk betydelse i yngre järn
ålderns och medeltidens samhälle. Detta följdes sedan av omfattande godsbild
ningar under 1600-talet, framför allt förknippade med familjen de la Gardie. 
Överlag har anläggandet av hällristningar, gravar, gårdar, borgar, kyrkor, slott 
- eller av själva landskapet - skett på ett mycket medvetet sätt, sannolikt utifrån 
såväl ekonomiska och politiska avsikter som symboliska.

Känslighet för vindkraft

Viljan till manifestation gör att värdekärnorna återfinns i lägen med vida ut
blickar över Vänern. Utsikten är ibland milsvid, särskilt från platåbergen eller 
andra markanta höjder men också från många av de specifika miljöerna längs 
den lägre kusten och i skärgården. På motsvarande sätt utgör topografin eller 
objekt inom värdekärnorna blickfång från sjön. I det agrart präglade flacka 
landskapet finns få dominerande, höga och moderna inslag.

Etablering av storskaliga vindkraftanläggningar i nära anslutning till värde
kärnorna skulle försvåra möjligheten att förstå de kulturhistoriska värdenas 
sammanhang och uppleva Vänerområdets historiska särprägel. För området 
kan man dock i allmänhet tåla att en vindkraftsanläggning syns i en fjärrzon. 
Det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms därför som tillräckligt. 
Vänern som helhet bedöms tåla en eller ett fåtal vindkraftsanläggningar. Då en 
vindkraftsanläggning mitt ute i Vänern kan komma att påverka ett mycket stort 
område, måste en eventuell etablering föregås av mycket noggranna kulturland
skapsstudier.

Värdekärnor

Åmåls rösekust

Helhetskaraktär

Kustlandskapet söder om Åmål karakteriseras av höglänt, bergig terräng och 
flikig kust med betydande skärgård med större och mindre öar i ett stråk längs 
kusten. Här finns ett stort antal förhistoriska lämningar, framför allt rösen.

Kulturhistoriskt innehåll

Området är ett varierat landskap med historisk dimension. Här finns en rik före
komst av gravar från bronsålder och äldre järnålder tillsammans med gravfält 
från järnålder. Rösena ligger ofta enstaka och på bergkrön vid kusten eller på öar, 
med vid utsikt över det relativt orörda kust- och skärgårdslandskapet. Gravarna
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har medvetet anlagts vid Vänern i kommunikativt, symboliskt och kosmologiskt 
syfte. På ön Gåsön finns en välbevarad fyr och fyrvaktarstuga från 1860-talet.

Värden

Värdena för kulturmiljön i området grundas på deras betydelse för upplevelser, 
vetenskap och pedagogik angående bronsålderns tankevärld med tillhörande 
monumentalisering och symbolik.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsanläggningar skulle försvåra möjligheten att förstå de kulturhistoris
ka värdenas sammanhang och menligt inverka på möjligheten att uppleva om
rådets historiska särprägel. En helt fri horisont är dock inte nödvändig, varför 
det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms som tillräckligt.

Värmlandsnäs med Lurö

Helhetskaraktär

Till övervägande del är området ett historiskt karaktärslandskap med ålder
domliga jordbruks- och herrgårdsmiljöer. Fritidsbebyggelse finns endast i be
gränsad omfattning. Området rymmer betydande åkerarealer med slättjord
bruk. Bebyggelsen är spridd med befolkningskoncentrationer i anslutning till 
järnvägssträckningen.

Värmlandsnäs med Lurö och landskapet väster om Byälvens mynning karak
täriseras i sin västra del av en flack låglänt terräng med omväxlande skogs- och 
jordbruksmark. Kustlinjen är flikig med betydande skärgårdsområden i söder 
och väster. Områdets östra del kännetecknas av flack terräng med övervägande 
jordbruksmark och en tvär förkastningsbrant mot Vänern.

Kulturhistoriskt innehåll

Fornlämningar, agrarbebyggelse och infrastruktur är utpräglat småskaliga, 
trots större sammanhängande jordbruksytor. De kulturhistoriska strukturerna 
kan ledas tillbaka till förhistorisk tid eller medeltid. Av stor vikt är brons- och 
järnålderns rösemiljöer längs strandlinjen i väster och på öar i skärgården. Här 
utmärker sig särskilt den täta och sammansatta fornlämningsmiljön Millesvik 
med gravar från sten-, brons- och järnåldern - bl.a. rösen, gravfält, stensätt- 
ningar, högar, domarringar och en hällkista. Millesvik har också en kyrka från 
1100-talet samt medeltida gårdslägen. Här igenom gick också pilgrimsfärderna 
till Nidaros.

Utöver fornlämningsmiljöerna utmärks västra kusten av flera fyrplatser, 
bl.a. Duse udde som är ett uppmärksammat besöksmål. Längs strandlinjen i 
öster finns några fiskelägen samt hamn- och lastageplatser. I det mellanliggande 
odlingslandskapet finns gravfält, högreståndsbebyggelse, gårdar med omgiv
ande odlingslandskap samt medeltida kyrkor. Inom hela området finns ett stort 
antal glesa bybildningar och ensamliggande gårdar med 1800- och 1900-tals 
bebyggelse men med förhistoriskt och medeltida ursprung.

Värden

Områdets kulturmiljöer tydliggör anknytningen till Vänern, jordbruket och 
transporterna från förhistorisk tid fram till i dag. Fornlämningsmiljöerna visar 
på befolkningens maritima och agrara anknytning under förhistorisk tid. I od
lingslandskapet med dess bebyggelse framstår de regionala särdragen tydligt.

Klippkust i Lurö skärgård, en landskapstyp som 
också är kännetecknande för Vänerns västra 
kust.

Landskapet kring Millesvik.
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Fiskarstuga vid Vithall, Lurö skärgård.

Sjömärken och fyrars lokalisering visar på Vänerns betydelse för transporter. 
Generellt kan såväl pedagogiska och vetenskapliga värden samt upplevelse
värden knytas till samtliga av dessa miljöer.

Lurö och Millesviks skärgårdar, Värmlandsskärgården och Getgarsudde har 
stort värde för friluftslivet och är iordningsställda med skyltar och vandrings
leder. Organiserad båttrafik upprätthålls mellan Värmlandsnäs sydspets och 
Lurö. Vänerkustens skärgårds- och strandområden är flitigt utnyttjade av det 
båtburna friluftslivet för bad och rekreation, natur- och kulturstudier.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsanläggningar skulle försvåra möjligheten att förstå de kulturhistoris
ka värdenas sammanhang och menligt inverka på möjligheten att uppleva om
rådets historiska särprägel. En helt fri horisont är dock inte nödvändig, varför 
det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms som tillräckligt.

Norra Vänerkusten

Helhetskaraktär

Områdets västra och nordöstra delar kan i huvudsak betecknas som historiska 
karaktärslandskap, där en ålderdomlig jordbruks- och herrgårdsbebyggelse sät
ter prägeln. Övriga delar av området är snarare varierade landskap med histo
risk dimension och rymmer flera tätortscentra och kustnära fritidsbebyggelse. 
Bebyggelsen är dock huvudsakligen småskalig.

Norra Vänerkusten karakteriseras av flack låglänt terräng med omväxlande 
skogs- och jordbruksmark. Kustlinjen är flikig med flera större vikar. Söder om 

fastlandet finns ett sammanhängande skärgårdsområde. Området 
rymmer betydande odlingsarealer med rationellt slättjordbruk. I an
slutning till kusten finns invallade ytor för åkerbruk och strand
beten. Bebyggelsen är spridd med flera tätortskoncentrationer i an
slutning till väg- och järnvägssträckningar.

Kulturhistoriskt innehåll

Fornlämningar, agrarbebyggelse och infrastruktur är i flera fall 
utpräglat småskaliga trots större sammanhängande jordbruksytor. 
De kulturhistoriska strukturerna kan till stora delar ledas tillbaka 
till förhistorisk tid eller medeltid. En särskild betydelse har det 
stora antalet av brons- och järnålderns rösemiljöer längs strandlin
jen och på öar i skärgårdslandskapet. Kustzonen utmärks också av 
fyrplatser, enstaka fiskelägen samt hamn- och lastageplatser. I de 

norra delarnas odlingslandskap återfinns gravfält, kyrkor, högreståndsbebyg- 
gelse och gårdar. Av stort värde är centralbygden i Segerstads socken, på en 
halvö i Vänern. Segerstads gamla kyrkby är av oskiftad radbykaraktär och i det 
kringliggande området finns osedvanligt många och formmässigt varierade gra
var samt två fornborgar. Inom hela området finns en stor mängd byar och en
samliggande små gårdar och torp.

Värden

Områdets kulturmiljöer tydliggör anknytningen till Vänern, jordbruket och 
transporterna från förhistorisk tid fram till i dag. Fornlämningsmiljöerna visar 
på befolkningens maritima och agrara anknytning under förhistorisk tid. I od
lingslandskapet med dess bebyggelse framstår de regionala särdragen tydligt.
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Sjömärken och fyrars lokalisering visar på Vänerns betydelse för transporter. 
Generellt kan såväl pedagogiska och vetenskapliga värden samt upplevelsevär
den knytas till samtliga av dessa miljöer.

Skärgården väster och öster om Karlstad, Sörmons friluftsområde och Ham- 
marö sydspets har stort värde för friluftslivet och är iordningsställda med skyl
tar och vandringsleder. Vänerkustens skärgårds- och strandområden är också 
flitigt utnyttjade av det båtburna friluftslivet för bad och rekreation, natur- och 
kulturstudier.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsanläggningar skulle försvåra möjligheten att förstå de kulturhistoris
ka värdenas sammanhang och menligt inverka på möjligheten att uppleva om
rådets historiska särprägel. En helt fri horisont är dock inte nödvändig, varför 
det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms som tillräckligt.

Hammarö söder om Karlstad.

Nordöstra Vänerkusten

Helhetskaraktär

Områdets södra del är i huvudsak ett historiskt karaktärslandskap med utpräg
lad småskalighet i fiske och sjöfart, odlingslandskapets bebyggelse, odlingsfor
mer och infrastruktur. Norra delen är mer ett varierat landskap med historisk 
dimension. Också här återfinns en småskalighet i by- och gårdsbebyggelse och 
markanvändningen, men området rymmer också bl. a ett militärt övningsom
råde och kustnära fritidsbebyggelse. Enbart marginella rester av skärgårds- 
j ordbruk finns kvar i dag.

Nordöstra Vänerkusten karakteriseras av flack låglänt terräng med flera 
moss- och våtmarksområden. Kustlinjen är delvis flikig med flera större vikar, 
framför allt i södra delen. Ett flertal öar av varierande storlek finns längs kus
ten, som i norr övergår till ett mer sammanhängande skärgårdsområde. Områ
det domineras av barr- och blandskog med större sammanhängande odlings
arealer i söder och öster. I områdets södra del finns invallade ytor av Vänern 
med åker- eller betesbruk. Bebyggelsen är spridd med få koncentrationer och 
utan egentliga tätorter.

Värmlands Säby.

Kulturhistoriskt innehåll

I områdets norra del har den kulturhistoriska värdekärnan sin tyngdpunkt i kust
bandet med maritimt anknutna anläggningar och miljöer från olika tider: 
brons- och järnålderns kuströsen, fyrplatser och sjömärken, enstaka fiskelägen 
och lastageplatser. I de södra delarnas odlingsbygd kan de kulturhistoriska 
strukturerna i bebyggelsemönstret ledas tillbaka till förhistorisk tid eller medel
tid, vilket t.ex. kan utläsas av järnålderns gravfält. Storskaligheten i herrgårds- 
landskapet är av ålderdomlig karaktär. Här finns parker, alléer och byggnader 
från 1700- och 1800-talen. I en vik ligger Värmlands Säby, med ett ovanligt 
komplett herrgårdslandskap, innefattande bl.a. torp och arbetarbebyggelse. 
Inom hela området finns en stor mängd ensamliggande små gårdar och torp.

Värden

Områdets kulturmiljöer tydliggör anknytningen till Vänern, jordbruket och tran
sporterna från förhistorisk tid fram till i dag. Fornlämningsmiljöerna visar på 
befolkningens maritima och agrara anknytning under förhistorisk tid. I odlings
landskapet med dess bebyggelse framstår de regionala särdragen tydligt. Sjö-

del 3: SVERIGES KUST- OCH SKÄRGÅRDSLANDSKAP 151



märken och fyrars lokalisering visar på Vänerns betydelse för transporter. Gene
rellt kan såväl pedagogiska och vetenskapliga värden samt upplevelsevärden 
knytas till samtliga av dessa miljöer.

Öarna längs Vänerkusten och kulturlandskapet i söder, kring Inre Kilsviken, 
Nötön-Åråsviken, Dyrön och Värmlands Säby, har stort värde för friluftslivet och 
är iordningställda med skyltar och vandringsleder. Vänerkustens övriga skär
gårds- och strandområden är flitigt utnyttjade av det båtburna friluftslivet för bad 
och rekreation, natur- och kulturstudier. Inom det militära övningsområdet har in- 
formationsskyltar, utarbetats för det rörliga och tätortsnära friluftslivets behov.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsanläggningar skulle försvåra möjligheten att förstå de kulturhistoris
ka värdenas sammanhang och menligt inverka på möjligheten att uppleva om
rådets historiska särprägel. En helt fri horisont är dock inte nödvändig, varför 
det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms som tillräckligt.

Torsöarkipelagen

Helhetskaraktär

Området utgör ett varierat landskap med historisk dimension. Stora delar har 
en ålderdomlig prägel medan det i andra finns en mer blandad jordbruksbebyg- 
gelse. Den relativt nya bron är ett påtagligt modernt inslag. Torsöarkipelagen 
består av de stora öarna Torsö, Brommö och Fågelö med omgivande skärgård. 
Öarna karakteriseras av en flikig kustlinje samt av ett omväxlande skogs- och 
jordbrukslandskap i flack låglänt terräng.

Kulturhistoriskt innehåll

Här ligger talrika fornlämningar från brons- och järnålder tillsammans med 
agrara strukturer med ursprung i förhistorisk tid och medeltid. Bl.a. finns ett 
stort antal domarringar och resta stenar samt rösen och högar.

Värden

Områdets kulturmiljöer tydliggör anknytningen till Vänern, jordbruket och 
transporterna från förhistorisk tid fram till i dag. Fornlämningsmiljöerna visar 
på befolkningens maritima och agrara anknytning under förhistorisk tid. I od
lingslandskapet med dess bebyggelse framstår de regionala särdragen tydligt. 
Generellt kan såväl pedagogiska och vetenskapliga värden samt upplevelse
värden knytas till samtliga av dessa miljöer.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsanläggningar skulle försvåra möjligheten att förstå de kulturhistoris
ka värdenas sammanhang och menligt inverka på möjligheten att uppleva om
rådets historiska särprägel. En helt fri horisont är dock inte nödvändig, varför 
det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms som tillräckligt.

Kinnekulle

Helhetskaraktär

Området är ett historiskt karaktärslandskap. Kinnekulleområdet, tillsammans 
med sjön och landskapet vida omkring, domineras av det höga platåberget. Vyn 
från berget är mycket vid, och härifrån kan man se stora delar av Vänerområdet
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och Västergötland. Landskapet på och kring Kinnekulle utgörs av en jordbruks
bygd med inslag av löv- och blandskogar. Stenindustrin och hamnen i Hällekis 
vid bergets fot utgör i sig ett blickfång med lång historisk tradition.

Kulturhistoriskt innehåll

Detta historiska karaktärslandskap präglas av närvaro i historien, kopplad till 
områdets centrala betydelse i Vänerområdet och västra Sverige under såväl 
bronsålder som järnålder, medeltid och senare tid.

Kinnekullebygden var under tidig medeltid en viktig centralbygd, även i ett 
riksperspektiv. Här tydliggörs historien om Sveriges tillkomst och kristnande 
genom miljön vid Husaby kyrka. Det utpräglade och välbevarade godslandska
pet med sin bebyggelse är skapat under medeltid respektive efterreformatorisk 
tid. Vidare har områdets stenindustri mycket lång historia.

Här finns fornlämningar i form av gravar, boplatser, hällristningar, run
stenar och borgruiner - bl.a. Husaby biskopsborg och Aranäs -, medeltida kyr
kor såsom Husaby och Forshem samt högreståndsmilj öer och byar i ett odlings
landskap med rötter i förhistorisk tid och medeltid. Betydelsefull är också stenin
dustrins tradition som avspeglas i kalkstensbrott och lämningar efter kalkugnar. 
I området återfinns också hamnar, sjömärken och fyrar.

Värden

Fornlämningarna, kyrkorna och det rika odlingslandskapet med herrgårdar och 
byar med medeltida ursprung åskådliggör områdets och Vänerns betydelse i den 
tidigaste svenska historien. Tillsammans med det karaktärsfulla platåberget 
uppvisar de såväl höga pedagogiska och vetenskapliga värden som starka upp
levelsevärden. Utblickarna är av stor betydelse för uppfattningen om Vänerlan- 
det som helhet.

Spåren från stenindustrin berättar om en annan sida av områdets betydelse 
och nyttjande framför allt under de senaste århundradena. Dessa lämningar är 
framför allt av pedagogiskt värde.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsanläggningar skulle försvåra möjligheten att förstå de kulturhistoris
ka värdenas sammanhang och menligt inverka på möjligheten att uppleva om
rådets historiska särprägel. En helt fri horisont är dock inte nödvändig, varför 
det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms som tillräckligt.

Kålland med Kållandsö samt Tun

Helhetskaraktär

Kålland med Kållandsö är ett historiskt karaktärslandskap. Utöver rika forn- 
lämningsmiljöer innefattar Tunområdet ett storskalig rationellt jordbruksland
skap samt Sotenäs flygflottilj och får därför sägas vara ett varierat landskap 
med historisk dimension. Kålland med Kållandsö karakteriseras av slättbygd, 
småbrutet kustlandskap och omfattande skärgård. I norr dominerar Läckö slott 
vyn från Vänern på långt håll. Tunområdet är en utpräglad slättbygd med små
brutet kustlandskap.

Kulturhistoriskt innehåll

Kålland med Kållandsö präglas av dess centrala betydelse i Vänerområdet och 
västra Sverige, under såväl bronsålder som järnålder, medeltid och senare tid.

Aranäs, beläget på en udde i Vänern väster om 
Mariestad. Ruinen efter biskopsborgen syns till 
höger om den befintliga anläggningen.

Kinnekulle med stenbrottet i Hällekis.

Slättbygden i på halvön Kålland med Kinne
kulle i fonden.
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Här återfinns hl.a. bronsåldersrösen och stensättningar i framträdande lägen, 
runstenar, offerplatser, domarringar, ruiner efter fornborgar och Jarlehus borg 
samt storhögar såsom Skalundahögen - en av landets största högar. Området 
har också många medeltida kyrkor och präglas därtill av traditioner från pil
grimsfärderna över Vänern mot Nidaros. Att denna gamla centralbygd har 
präglats av högreståndsmiljöer långt tillbaka i tiden åskådliggörs i borgar, slott 
och säteribildningar, vissa kopplade till biskoparna. Längst ut mot Vänern av
tecknar sig Läckö slott. Läckö var ursprungligen en medeltida biskopsborg och 
är strategiskt belägen intill farleden från Skara till Värmland. Den ljusa symme
triska och barocka slottsanläggningen fick sin nuvarande utformning efter den 
ombyggnad som Magnus Gabriel de la Gardie genomförde efter 1600-talets 
mitt. Till slottsmiljön hör också äldre ekonomibyggnader och ett stort antal 
torp.

Fiske och seglation i historisk tid tydliggörs av fiskelägen och hamnar, sjö
märken och fyrar.

Tun är ett sockencentrum och en förhistorisk centrumbildning kring Tuns 
kyrka. Området kännetecknas av storrösen samt storhögar från bronsålder och 
yngre järnålder. Monumentalgravarna har anlagts medvetet på väl valda plat
ser och i kommunikativt, symboliskt, kosmologiskt syfte - och vad gäller järn- 
åldershögarna också för lokal- eller regionalpolitiskt och ekonomiskt syfte.

Värden

Den rikt sammansatta centralbygden med monumentala fornlämningar, borgar, 
säterier, slott utgör tillsammans ett politiskt präglat landskap som också visar 
Vänerns betydelse för uppkomsten av ett maktcentrum. Såväl området som hel
het som dess enskilda delar är en utomordentlig god källa till kunskap om 
Sveriges historia och har både pedagogiska och vetenskapliga värden. Området 
har också stora upplevelsevärden.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsanläggningar skulle försvåra möjligheten att förstå de kulturhistoris
ka värdenas sammanhang och menligt inverka på möjligheten att uppleva om
rådets historiska särprägel. En helt fri horisont är dock inte nödvändig, varför 
det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms som tillräckligt.

Läckö slott på Kållandsö.

Halleberg och Hunneberg med Vänersnäs

Helhetskaraktär

Ekens skärgård utanför Kållandsö.

Området är ett historiskt karaktärslandskap. Sjön och landskapet vida omkring 
domineras av platåbergen Halleberg och Hunneberg. Halleberg skiljs från 
Hunneberg i söder genom en 500 meter bred dalgång. Den utstickande halvön 
Vänersnäs är ett stort karaktärselement i vyerna från och över Vänern. Utsikten 
från Halleberg över Vänern är mycket vid; härifrån kan man se stora delar av 
Vänerområdets sydliga del. Bergen är skogklädda och omges av en flack eller 
böljande slättbygd, vilken också dominerar Vänersnäs södra del. Området är 
rikt på fornlämningar från stenålder till medeltid.

Kulturhistoriskt innehåll

Tillsammans med fornlämningar som boplatser, storhögar, domarringar och 
kyrkoruiner finns här fornborgen på Halleberg - Europas största förhistoriska 
fornlämning. På Vänersnäs har sten brutits för yxtillverkning under stenålder,
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i senare tid har stenbrytning skett vid platåbergen för kalkindustrin. Jordbruks
landskapet är präglat av säteribildningar; kulturbygden är rik med välbevarad 
bebyggelse från främst 1800-talets senare hälft men med grundläggande struktu
rer från förhistorisk tid och medeltid. Av de talrika medeltida kyrkorna i om
rådet kan Ås, byggd på en gravhög från järnålder, särskilt nämnas.

Värden

Områdets rika och varierade kulturhistoriska innehåll speglar samhällets och 
landskapets förändringar från stenåldern till 1800-talets slut. Såväl området 
som helhet som dess enskilda delar har pedagogiska och vetenskapliga värden. 
Vid utblickarna från Hällebergs fornborg ut mot Vänern tydliggörs sjöns bety
delse för områdets utveckling. Upplevelsevärdena är stora.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsanläggningar skulle försvåra möjligheten att förstå de kulturhistoris
ka värdenas sammanhang och menligt inverka på möjligheten att uppleva om
rådets historiska särprägel. En helt fri horisont är dock inte nödvändig, varför 
det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms som tillräckligt.

Dalaborg

Helhetskaraktär

Området är ett historiskt karaktär slandskap. Det ligger i ett flackt fullåkers- 
landskap på en udde i Vänern, strax norr om Dalbergsåns utlopp.

Kulturhistoriskt innehåll

Området domineras av ruinerna efter Dalaborg, som ligger på en klippa med 
vid utsikt över Vänern. Borgen uppfördes 1304 som ett led i hertigarna Eriks och 
Valdemars strävan att befästa Västsverige mot brodern, kung Birger. Den var 
också av stor betydelse i bildandet av Kalmarunionen. På en bergsbrant expone
rad ut mot sjön återfinns också en hällristning med skepps- och djurmotiv. Bor
gen förstördes under Engelbrektsfejden 1434.

Värden

Här tydliggörs Dalaborgs betydelse i den medeltida svenska och nordiska poli
tiken. Läget är strategiskt utvalt, såväl för bronsålderns hällristningar som för 
den medeltida borgen.

Känslighet för vindkraft

Vindkraftsanläggningar skulle försvåra möjligheten att förstå de kulturhistoris
ka värdenas sammanhang och menligt inverka på möjligheten att uppleva om
rådets historiska särprägel. En helt fri horisont är dock inte nödvändig, varför 
det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms som tillräckligt.
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