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Förord

Längs med och i vattendragen runt om i landet finns tusentals kul-
turmiljöer från skilda tider, från stenålder och fram till idag. Under 
förhistorisk tid användes vattnet framför allt för fiske och transpor-
ter. Från medeltiden och framåt började människan använda vattnets 
kraft för att ersätta tungt muskelarbete. Många av dessa kulturmiljöer 
vittnar därför och på olika sätt om människans beroende av vattnet 
och vilken betydelse nyttjandet haft för till exempel den industriella 
utvecklingen eller samhällets utveckling genom elektrifieringen. 

I en del fall har verksamheter som bedrivits vid vatten påverkat 
vandrande fisk, biologisk mångfald och vattenkvalitet. Genom infö-
randet av miljömålssystemet och EU:s ramdirektiv för vatten har vat-
tenvårdande myndigheter ställt krav på eller tagit fram förslag till 
åtgärder för att förbättra ekologiska förhållanden i och invid sjöar och 
vattendrag. Många kulturmiljöer kommer därför att beröras av olika 
typer av miljöanpassningar. 

Kulturmiljöer kan vara olika känsliga för sådana anpassningar 
eftersom förutsättningarna i varje kulturmiljö är olika. Med utgångs-
punkt i kulturhistoriska aspekter har därför Riksantikvarieämbetet 
utvecklat denna metod för bedömning av kulturmiljöers känslighet i 
samband med vattenvårdsåtgärder som innebär fysiska miljöanpass-
ningar vid sjöar och vattendrag. Förhoppningen är att den kan vara 
ett stöd i tvärsektoriellt arbete och där samlad hänsyn behöver tas till 
och avvägningar göras mellan de olika sakområdena. 

Lars Amréus
riksantikvarie
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1. Inledning

Miljömålsarbetet och åtgärdsprogrammen för vatten (enligt EU:s 
ramdirektiv för vatten) förutsätter att många vattenvårdsåtgärder 
behöver utföras som förbättrar vattenkvaliteten. Det innebär att 
fysiska åtgärder i många fall måste vidtas i kulturmiljöer.

I denna rapport presenteras en metod för att bedöma kulturmiljöers  
känslighet i samband med vattenvårdsåtgärder1 som innebär fysiska 
miljö anpassningar vid sjöar och vattendrag2. Fokus i rapporten lig-
ger på strömmande vatten. Metoden har tagits fram inom ramen för 
Riks antikvarieämbetets arbete med miljömålsåtgärden Stärk förut-
sättningarna att hantera målkonflikter och beakta kulturmiljöer i plane-
ring och prövning av vattenvårdsåtgärder som myndigheten haft driv-
ansvar för.3 

Förhoppningen är att metoden kan vara ett stöd i länsstyrelsernas 
tvärsektoriella arbete med att ta fram underlag för avvägningar mellan 
kulturmiljö-, vattenvårds- samt energiintressena. En annan förhopp-
ning är att metoden ska ge stöd till likartade bedömningar i landet.

Rapporten vänder sig till länsstyrelsernas handläggare av 
kulturmiljö frågor respektive vattenvårdsåtgärder. Fokus är på kultur-
historiska aspekter och möjligheten att bedöma kulturmiljöers käns-
lighet i samband med vattenvårdsåtgärder. Utvecklingsarbetet som 
ligger till grund för metoden har skett i en grupp av personer där 
kompetens från båda dessa sakområden varit representerad.4

En viktig erfarenhet är att bedömning av kulturmiljöers känslig-
het i samband med vattenvårdsåtgärder fordrar att handläggarna har 
kunskap om varandras sakområden. Som handläggare är det viktigt 
att ha kunskap om och förståelse för hur det kan se ut i en kulturmiljö 
efter att vattenvårdsåtgärder har genomförts. Det är först då som det 
går att bedöma vilka konsekvenser föreslagna åtgärder faktiskt får och 
därmed hur känslig kulturmiljön är. God kännedom om vattenvårds-
åtgärder hos en kulturmiljöhandläggare kan påverka känslighets-
bedömningen (handläggaren förstår vad som går att göra). Lika vik-

1. Benämningen vattenvårdsåtgärder avser i denna rapport fysiska miljöanpassningar vid vattendrag.
2. Benämningen vattendrag avser i denna rapport strömmande vatten och sjöar.
3. Miljömålsrådets åtgärdslista 2017, http://www.sverigesmiljomal.se/contentassets/7d5ef45c745e4addacc46

10575bcd9fa/miljomalsradets-atgardslista-2017.pdf. Åtgärden fortsatte under 2018.
4. I arbetsgruppen ingick personer med kompetens inom arkeologi, bebyggelsehistoria, kulturgeografi 

samt limnologi.
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Inledning

tigt är det omvända – att vattenvårdshandläggare har kunskap om 
och förståelse för vad en kulturmiljö är och hur den kan påverkas av 
föreslagna åtgärder. 

Metoden har sin utgångspunkt i och är en vidareutveckling av 
Riksantikvarieämbetets handbok för Kulturmiljövårdens  riksintressen 
enligt 3 kap. 6§ miljöbalken samt Plattform för kulturhistorisk värdering 
och urval.5

Författare till texten är Cissela Génetay, Ove Bengtsson och Hanna 
Gelotte Fernandez.

Avgränsning

Vattenvårdsarbetet omfattar en komplex väv av frågor som rör eko-
nomi och juridik. Under metodutvecklingen beaktades inte faktorer 
som t.ex. finansiering för anpassning av åtgärder, ägarförhållanden, 
dammsäkerhet eller olika typer av undantag. Anledningen till det 
är att detta skulle riskera att påverka utvecklingsarbetet på så vis att 
kriterier för bedömning av kulturmiljöers känslighet skulle komma 
att utgå från, för syftet med metodutvecklingen, fel premisser. En 
bedömning av en kulturmiljös känslighet måste i ett första steg enbart 
utgå från den specifika kulturmiljöns förutsättningar i relation till 
föreslagna vattenvårdsåtgärder. Bedömningar och avvägningar som 
rör frågor om ekonomi och juridik hanteras i andra anslutande proces-
ser6 och avvägningar.

5. - Plattform Kulturhistorisk värdering och urval [Elektronisk resurs] : grundläggande förhållningssätt för 
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 
2014, 

 - Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken : handbok, Riksantikvarieämbetet,  
 Stockholm, 2014.
6. Vattenvårdsåtgärder är i många fall prövningspliktiga enligt miljöbalken för att de skadar enskilda 

eller allmänna intressen (11 kap. 12 § miljöbalken) eller så innebär de sådana ändringar att ett gällande 
tillstånd behöver omprövas för att erhålla ändrade eller nya villkor. Vilken miljöprövning det kan bli 
fråga om styrs bl.a. av bestämmelserna om vattenverksamhet, ändring eller utrivning av vatten-
anläggning och/eller annan åtgärd i syfte att ändra vattnets djup eller läge (se 11 kap. 3 § miljöbalken 
m.m.). Frågor om vattenvårdsåtgärder prövas sålunda i en rättslig process i mark- och miljödomstol, 
vanligen efter ansökan av tillståndshavaren. I den processen ska kulturmiljöfrågan tas upp och både 
sökanden och eventuella motparter ska få möjlighet yttra sig och argumentera för sina intressen. 
Intresseavvägningen sker enligt bestämmelserna i bl.a. 2 kap. miljöbalken. Kulturmiljöns intressen är 
en viktig del i den prövningen. En del i prövningen är också om en beslutad s.k. miljökvalitetsnorm 
för vattens status kommer att kunna efterföljas eller inte. Prövningen av vattenvårdsåtgärdernas 
utformning och genomförande avslutas genom att domstolen meddelar en dom där omfattningen 
och eventuella villkor för genomförandet och ändringarna klargörs. Vad gäller prövning enligt 
kulturmiljö lagen hänvisas till Riksantikvarieämbetets vägledningar.
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2. Vad är kulturmiljö?

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill 
säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter 
och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att 
omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större 
landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt 
utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade 
skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets 
fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller 
sägner som är knutna till en plats eller ett område.7

Kulturmiljöer vid vatten utgörs av en mängd olika typer av läm-
ningar och strukturer som vittnar om hur människan i alla tider nytt-
jat vattnet.8 Längs sjöar och vattendrag finns lämningar av boplatser 
från stenåldern och framåt och många nutida städer har vuxit fram 
kring platsen för ett gammalt bruk eller en kvarn. Närheten till vat-
ten var även avgörande för att fånga fisk och lämningar efter sådana 
system från olika tider finns kvar på många håll. 

Vattnet var viktigt för transporter innan det fanns fungerande väg-
nät. Fram till 1900-talet var vattenvägarna helt avgörande för kom-
munikation. I hela landet har vattendrag rensats och konstruktioner 
anlagts längs med stränderna för att kunna transportera timmer till 
bruken och andra industrier. Flottningen pågick fram till 1980-talet 
och tydliga lämningar av denna storskaliga verksamhet finns längs 
vattendragen och deras biflöden.

Kraften från det strömmande vattnet har varit en förutsättning för 
utveckling av industri och näringsliv. Fram till slutet av 1800-talet 
drevs bland annat kvarnar, benstampar, vadmalsstampar, slipstenar, 
pappersbruk, krutverk, virkessågar, spånhyvlar, tröskverk, hyttor och 
hammare i anläggningar med vattenhjul. I slutet av 1800-talet började 
elektriska vattenkraftverk att byggas. Runt om i landet finns större 
och mindre kraftverk längs vattendragen. Den elektriska kraften blev 
användbar som drivkraft i små och stora industrier.

7. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval [Elektronisk resurs] : grundläggande förhållningssätt för arbete med 
att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2014, s. 13.

8. För vidare läsning om kulturmiljöer vid vattendrag, se t.ex. faktablad om vattenanknutna kultur-
miljöer, http://www.vardavattendragen.se/Sv/Pages/default.aspx.

http://www.vardavattendragen.se/Sv/Pages/default.aspx
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Vad är kulturmiljö?

Närheten till vatten har även varit viktig för rekreation. Vid de bruk 
som växte fram vid vattendragen byggdes ofta herrgårdar där dam-
marna ingår som en del i de anlagda parkanläggningarna. Lusthus, 
badhus och sommarhus är andra typer av bebyggelse som har anlagts 
vid vatten.

En kulturmiljö vid en sjö eller ett vattendrag kan följaktligen utgöra 
en komplex struktur av lämningar som kan vara av olika karaktär men 
som tillsammans bildar hela system. Men en kulturmiljö kan också 
vara en eller flera lämningar efter en enstaka mindre anläggning som 
använts för ett specifikt syfte. 

Kulturmiljön är av riksdag och regering utpekad som ett allmänt 
intresse. I miljöbalkens inledande kapitel anges att den ska tillämpas 
så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. Även 
i kulturmiljölagens inledande kapitel fastslås att ”det är en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön 
delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsam-
het mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att 
skador på kulturmiljön undviks eller begränsas”.

Exempel på kulturmiljö som utgör en komplex struktur av lämningar och där 
kopplingen till dess omland synliggörs.

Exempel på kulturmiljö som 
utgörs av lämningar efter en 
enstaka verksamhet.
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3. Processen kring värdering 
och prioritering

I metoden som presenteras i kapitel 4 ges ingen beskrivning av hur 
kulturhistorisk värdering kan utföras för vattenanläggningar. För 
sådana behov hänvisas till Riksantikvarieämbetets Plattform för kul-
turhistorisk värdering och urval. I detta kapitel redogörs dock kortfattat 
för det förhållningssätt som beskrivs i den.

Processen kring kulturhistorisk värdering och prioritering (urval) 
kan brytas ned i och förstås som flera olika typer av ställningstagan-
den som är viktiga att hålla isär. I Riksantikvarieämbetets plattform 
för kulturhistorisk värdering och urval har dessa sorterats i fyra skilda 
moment; beskrivande, analyserande, planerande och beslutande. Det 
beskrivande momentet innefattar ställningstaganden om kartlägg-
ning, avgränsning och definition av kulturmiljöers kulturhistoriska 
sammanhang. Det analyserande momentet omfattar bedömningar 
och graderingar av kulturhistoriska värden. Det planerande momen-
tet innehåller prioriteringar och avvägningar utifrån hotbild och för-
utsättningar. Det beslutande momentet består av ställningstaganden 
kring skydd, vård, finansiering, förmedling, uppföljning, utvärdering 
och utveckling.

Värderings- och urvalsarbetets olika typer av ställningstaganden sorterade som fyra skilda moment i en tänkt 
kronologisk process.

A. Beskrivande

– bakgrund och 
 egenskaper
 

�	Bestämning av 
 kulturhistoriskt 
 sammanhang

C.  Planerande

– förutsättningar 
 och hotbild 
 

�	Prioritering

D. Beslutande

– regelverk, finansiering, 
 förvaltning, uppföljning, 
 utvärdering och 
 utveckling

 �	Val av styrmedel

B. Analyserande

–  kunskap, förståelse, 
 helhet och kultur-
 historisk relevans

 
�	Kulturhistorisk 
 värdering och 
 gradering

� � �
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Processen kring värdering och prioritering

I det analyserande momentet görs bedömning och gradering av kultur-
historiskt värde utifrån kriterier som handlar om:
–  möjlighet till kunskap och förståelse (det kulturhistoriska informa-

tions innehållet och dess läsbarhet),
– kulturhistorisk helhet (kulturmiljöns ”fullständighet” med  avseende 

på vad som finns kvar och hur mycket som har bevarats från en 
avgränsad kortare tidsperiod eller från olika skeden i längre utveck-
lingsförlopp) och 

– kulturhistorisk relevans (kännetecknande eller särskilt betydande för 
sin tid och kontext).

I det planerande momentet görs olika prioriteringar som handlar om 
de kulturhistoriska värdenas dignitet (högre respektive lägre graderade 
värden), vanlighet/sällsynthet, beständighet/förgänglighet, känslighet /tålig-
het samt förvaltningsbehov. 

I sammanhang som rör anspråk som ställs på kulturmiljöer i sam-
band med vattenvårdsåtgärder är inte graderingen av de kulturhisto-
riska värdena det viktigaste argumentet för att hävda kulturmiljöerna 
eftersom det i dessa fall inte handlar om att komma fram till en för-
valtningslösning, utan det handlar om olika åtgärders påverkan på 
kulturmiljöer. Därför bör prioritering göras utifrån hur känsliga de är 
för de åtgärder som föreslås. Således är det viktigt att hålla isär de ana-
lyserande respektive planerande momenten eftersom de ställningsta-
ganden som görs i de olika momenten utgår från skilda bedömningar.

Påverkansfaktorer

Kulturhistorisk värdering och urval är en del av olika processer och 
skeenden som pågår i samhället. Det finns många faktorer som på 
skilda sätt och ofta outtalat påverkar och påverkas av de ställnings-
taganden som görs inom de fyra momenten. I plattformen har dessa 
påverkansfaktorer sorterats i fyra olika teman; styrning, kunskap, 
anspråk och förändring. Styrning omfattar bl.a. politiska mål, regel-
verk, organisation, beställarens och uppdragets syfte, avgränsning 
och resurser. Kunskap gäller t.ex. tillgänglig kompetens och befint-
liga kunskapsunderlag samt brister i dessa. Anspråk belyser krav och 
önskemål från olika allmänna och enskilda intressenter och sakägare. 
Förändring berör utvecklings- och förändringsprocesser.
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Processen kring värdering och prioritering

Även om metodutvecklingsarbetet inte beaktat de påverkansfakto-
rer som beskrivs i figuren, utgör de viktiga omständigheter att förhålla 
sig till i det vidare arbetet med avvägningar mellan kulturmiljö- res-
pektive vattenvårdsintressena.

Schematisk överblick av påverkansfaktorer avseende allt vattenvårdsarbete.

Styrning Ramdirektivet för vatten, miljömålen

 Riktlinjer, vägledning och åtgärdsprogram för vattenförvaltningen

 Kulturmiljölagen, miljöbalken, miljökvalitetsnormer

 Tidigare beslut m. m. (fornlämning, byggnadsminne, riksintresse, Natura 2000, reservat … )

 Uppdragens syften och avgränsning, resurser, organisation

Kunskap Befintliga kunskapsunderlag (inventeringar, rapporter, arkiv, register … )

 Tillgänglig kulturhistorisk kompetens (arkeologi, bebyggelsehistoria, kulturgeografi, etnologi…)

 Lokala kunskaper (geografiska, kulturhistoriska, praktiska …)

Anspråk Andra politikområden (natur, energi, vattenförvaltning, säkerhet)

 Verksamhetsutövare (kraftverksägare, fiskodlare, caféägare … )

 Boende och fastighetsägare

 Aktörer (föreningar, byalag, sportfiskare, friluftslivutövare … )

Förändring Nedbrytning, förfall, igenväxning

 Översvämningar, erosion, dammolyckor

 Om-,  till- eller utbyggnad befintliga anläggningar och verksamheter

 Indirekt påverkan (migration, fastighetspriser, strukturomvandlingar)

 Önskad utveckling (målstyrd förändring, scenario)
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Processen kring värdering och prioritering

4. Bedömning av känslighet

Bedömningen av en kulturmiljös känslighet i samband med vatten-
vårdsåtgärder utgår från följande kriterier; kulturhistoriskt värde, kul-
turmiljöns kontext, kulturhistoriskt sammanhang, typ av värde samt typ 
av påverkan.

Att en miljö har höga kulturhistoriska värden behöver inte betyda 
att den därför är känslig för påverkan, utan det är det samlade reso-
nemanget kring de ovan nämnda kriterierna som är betydelsefullt för 
bedömningen av känslighet.

Olika kulturmiljöer är olika känsliga för påverkan eftersom deras 
respektive kulturhistoriska innehåll och belägenhet i landskapet varie-
rar. Därför måste bedömningar vara specifika för varje kulturmiljö 
och för de åtgärder som föreslås i den miljön. I många fall kan det 
emellertid också vara viktigt att lyfta blicken och se en kulturmiljös 
del i det större sammanhang som utgörs av hela vattendraget. På så vis 
kan åtgärdernas påverkan och bedömningen av känslighet relateras 
till andra kulturmiljöer längs samma vattendrag, där åtgärder också 
föreslås. Den kumulativa effekten av alla åtgärder och deras samman-
tagna påverkan på de olika kulturmiljöerna vid det vattendraget kan 
då bedömas och i vissa fall kan det i sin tur påverka bedömningen av 
känslighet i någon eller några av de specifika kulturmiljöerna.

När det gäller kriteriet kulturhistoriskt värde 9 beskriver inte meto-
den hur bedömning av dessa går till. För sådana behov hänvisas till 
Riksantikvarieämbetets Plattform för kulturhistorisk värdering och 
urval. Emellertid finns många framtagna kunskapsunderlag rörande 
specifika kulturmiljöer vid vattendrag där bedömning och grade-
ring av kulturhistoriska värden redan är gjorda och dessa bör vara en 
utgångspunkt vid bedömning av känslighet. 

9.  För vidare resonemang om kulturhistoriskt värde, se kapitel 3 Processen kring värdering och prioritering 
samt kapitel 6 Begrepp.
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Kulturmiljöns kontext
Kulturmiljöns kontext handlar om att förstå och beskriva kulturmil-
jön utifrån dess yttre respektive inre förutsättningar.

Den yttre kontexten handlar om de landskapliga förutsättningarna  
och rör bl.a. landform, topografi,  brutenhet (relativ höjdskillnad), 
 riktning, struktur, skala, komplexitet, jordarter, vatten, rumslighet, 
 vegetation och markanvändning.10

Den inre kontexten handlar om förutsättningarna i kulturmiljön 
i sig, det vill säga vilka beståndsdelar 11 och strukturer som finns där 
och vilka samband som finns emellan dessa.

Den yttre kontexten är ofta en del av förklaringen till varför kultur-
miljön ser ut som den gör. Vidare kan de landskapliga förutsättning-
arna vara avgörande för hur åtgärder kan utformas och hur de påver-
kar kulturmiljön. Det är därför viktigt att växla mellan den inre och 
yttre kontexten och det kan göras med stöd av tre tänkta skalnivåer: 

– Övergripande beskrivning av vattendraget i sin helhet med utgångs-
punkt i topografi och markanvändning (tänkt skala ca 1:200 000). 
Exempel: Vattendrag som rinner genom småkuperad relativt flack 
moränmark. Övervägande skogsmark, delvis uppbruten av mindre 
områden med jordbruksmark och brukssamhällen.

– Miljöbeskrivning (tänkt skala ca 1:10 000 – 1:20 000) och som innebär 
en övergripande beskrivning av miljön och dess ingående beståndsde-
lar och strukturer. Exempel: Bruksmiljö som haft olika inriktningar 
på den industriella verksamheten däri bland glasbruk och järnbruk. 
Viktiga beståndsdelar är å/vatten drag, hålldamm, verksdamm, 
kvarndamm, kvarn och bruk.

– Beståndsdel (tänkt skala ca 1:2 000). Här görs en mer detaljerad 
beskrivning av beståndsdelen (storlek, utformning, konstruktions-
detaljer, funktion m.m.). Exempel: Rensad åsträcka mellan håll-
damm och bruksdamm, ca 800 meter lång och 15–20 meter bred. 
Ställvis kallmurade strandkanter. Har använts för flottning av tim-
mer till bruket.

De tre tänkta skalnivåerna kan variera beroende på de landskap-
liga förutsättningarna och kulturmiljön (yttre och inre kontext). 
Anpassning av skalnivåerna måste därför alltid göras till den aktuella 

10. Landskapet är arenan. Integrerad landskapskaraktärsanalys - en metodbeskrivning [Elektronisk resurs], 
Trafikverket, 2017, s. 26, 41ff.

11. Beståndsdel är en samlingsbenämning för grundläggande ingående delar i den vattenanknutna  
kulturmiljön. Beståndsdelar kan finnas i alla de tre beskrivna skalnivåerna.
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 situationen. I vissa fall kan t.ex. skalnivån 1:200 000 vara för utzoo-
mad och därmed intetsägande.

När tillräcklig kunskap finns om de olika skalnivåerna görs en 
bedömning av beståndsdelar med stöd utifrån följande frågor:

1) Vilka är beståndsdelarna?

2) Är de dominerande, samspelande, underordnade eller dolda  
 i förhållande till varandra och i vilken grad?

3) Vilka samband finns?

4) Hur bedöms läsbarheten12 utifrån dessa parametrar på 
 respektive skalnivå?

5) Förändras betydelsen av sambanden utifrån de olika 
 skalnivåerna?

Dessa frågor utgör en viktig grund för bedömning av kulturmiljöers 
känslighet.

12. Med läsbarhet avses möjligheterna att utifrån beståndsdelens fysiska innehåll och egenskaper utläsa, 
förstå och kommunicera väsentliga delar av dess kulturhistoriska sammanhang. Definition med 
utgångspunkt RAÄ:s Plattform för kulturhistorisk värdering och urval.
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Kulturhistoriskt sammanhang
Kulturhistoriskt sammanhang är ett visst identifierat och avgränsat 
historiskt utvecklingsförlopp med ingående verksamheter eller akti-
viteter som på olika sätt haft en präglande inverkan på en viss kultur-
miljö. En kulturmiljös kulturhistoriska sammanhang och uttrycken 
för detta bildar utgångspunkter för bedömning av dess kulturhisto-
riska värden. Flera olika kulturhistoriska sammanhang kan tillskrivas 
en och samma kulturmiljö.13

Beroende på vilket kulturhistoriskt sammanhang14 som finns att 
förhålla sig till kan en miljö vara olika känslig för påverkan. 

Kulturmiljöer där de fysiska uttrycken återspeglar en avgränsad 
historisk period och där flera präglande verksamheter bedrivits (A 
i figuren på nästa sida) kan vara känsliga för tillkommande nutida 
inslag, däremot kan de vara mindre känsliga när det gäller variationen 
av inslag (så länge de anknyter till den aktuella historiska perioden).

Kulturmiljöer där de fysiska uttrycken återspeglar en lång historisk  
kontinuitet med flera olika verksamheter (B i figuren på nästa sida) 
kan vara känsliga för nya inslag som direkt bryter mot miljöns speci-
fika förutsättningar. Ofta kan dock denna typ av miljöer vara mindre 
känslig för förändring i form av nya inslag eller variation av inslag.

Kulturmiljöer där de fysiska uttrycken återspeglar en avgränsad 
historisk period och där det endast funnits en specifik verksamhet (C 
i figuren på nästa sida) kan vara känsliga för dels dominerande nutida 
tillägg, dels för tillkommande strukturer som inte har någon koppling 
till uttryck för den specifika verksamhet som bedrivits på platsen.

Kulturmiljöer där de fysiska uttrycken återspeglar en lång historisk 
kontinuitet och där en utmärkande verksamhet bedrivits (D i figuren 
på nästa sida) kan vara känsliga för tillskott som inte har något sam-
band med den verksamheten.

13. Definition med utgångspunkt i Plattform Kulturhistorisk värdering och urval [Elektronisk resurs] : 
grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla  
kulturarvet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2014, s. 12.

14. Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken : handbok, Riksantikvarieämbetet,  
Stockholm, 2014, s. 54.
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1950-tal

1600-tal

1100-tal

En verksamhet, 
lång kontinuitet

En begränsad epok, 
en verksamhet

Lång kontinuitet, 
ett flertal olika verksamheter

En begränsad epok,
ett flertal olika verksamheter

Tid

Verksamhet/företeelse

Verksam
het

Verksam
het

Verksam
het

D C 
B 

A 

X

En kulturmiljö kan ha präglats på olika sätt under olika tidsperioder 
samt av olika verksamheter.
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Typ av värde
Även om graderingen av det kulturhistoriska värdet (dvs. om det är 
högt eller lågt) kan ha viss betydelse för bedömningen av en kultur-
miljös känslighet för åtgärder så är ett annat viktigt kriterium typ av 
värde. 

Typ av värde handlar om de kulturhistoriska värden som tillskri-
vits kulturmiljön berör dolda (eller på annat sätt svårtydda) alternativt 
synliga (eller på annat sätt upplevelsemässigt tydliga) beståndsdelar, 
strukturer eller egenskaper. 

Värden som tillskrivits dolda eller fragmenterade beståndsdelar, 
strukturer eller egenskaper kan vara mindre känsliga för förändringar 
i miljön då de inte är lika påtagliga för den omedelbara läsbarheten 
och förståelsen av kulturmiljön, vid besök på plats. För att förstå 
dessa krävs ofta en närmare undersökning av kvarvarande bestånds-
delar i kombination med källstudier vilka också kan gälla borttagna 
beståndsdelar, under förutsättning att de senare dokumenterats innan 
eller i samband med borttagandet. 

Värden som tillskrivits synliga beståndsdelar, strukturer eller egen-
skaper som är viktiga för att kunna läsa och förstå historien i både 
kulturmiljön och landskapet, är som regel mer känsliga för föränd-
ringar. Det gäller även beståndsdelar, strukturer eller egenskaper som 
på annat sätt har en upplevelsemässig läsbarhet såsom ljud eller vibra-
tioner från maskiner i kvarnar och kraftverk eller från flödande vat-
ten i ett roterande vattenhjul. Om sådana synliga eller på annat sätt 
läsbara beståndsdelar helt eller delvis tas bort eller kraftigt  förändras 
kan möjligheten att förstå och förmedla kunskap om dem och de 
verksamheter de är uttryck för försvinna eller starkt reduceras. Det är 
därför angeläget att betydelsefulla synliga eller på annat sätt läsbara 
beståndsdelar och strukturer så långt möjligt och rimligt skyddas från 
sådan negativ påverkan från åtgärder eller igenväxning och förfall. 
I de fall de ändå måste tas bort bör de dokumenteras, genom t.ex. 
beskrivningar, fotografier eller ritningar.

Självfallet ska dessa bedömningar om typ av värde och hanteringen 
av dem utgå från gällande lagstiftning. I kulturmiljölagen respektive 
miljöbalken hanteras de olika värdena på olika sätt. I kulturmiljölagen 
handlar det om enstaka kulturmiljöer eller delar av miljöer. Miljö-
balken, genom de allmänna hänsynsbestämmelserna, hanterar hela 
system och betonar läsbarheten i landskapet.
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Typ av påverkan
För att kunna göra bedömningen av hur en kulturmiljö påverkas av 
åtgärder måste typen av åtgärd vara känd (dock inte dess utformning). 
Därefter analyseras hur mycket, på vilka sätt och för hur lång tid åtgär-
den kommer att inverka på miljön.15 Analysen kan utgå från följande 
frågor:

Vad försvinner?
Försvinner enskilda objekt, strukturer eller funktionella 
och visuella samband som är viktiga för läsbarheten av kul-
turmiljön?

Vad tillkommer?
Tillkommer något som påverkar skala eller karaktärsdrag 
på ett sätt som minskar läsbarheten? Tillkommer något 
som ökar läsbarheten?

Är påverkan visuell?
Påverkas siktlinjer, skala, sammanhang, rumslighet eller 
andra aspekter som är viktiga för att förstå och uppleva 
kulturmiljön?

Är påverkan funktionell?
Påverkas funktion, rörelsestråk, vägstruktur eller andra 
förutsättningar som är viktiga för att kunna bruka, förvalta 
och röra sig i kulturmiljön?

Är påverkan direkt?
Är det troligt att åtgärden kan komma att följas av andra 
åtgärder med negativ inverkan?

Är påverkan indirekt?
Finns det risk för att åtgärden på sikt minskar möjligheten 
att bruka och förvalta kulturmiljön?

Är påverkan tillfällig?
Innebär åtgärden en stor påverkan under en begränsad tid?

Är påverkan bestående?
Innebär åtgärden en varaktig eller irreversibel påverkan?

15. Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken : handbok, Riksantikvarieämbetet,  
Stockholm, 2014, s. 56.
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Principskiss – anpassning av åtgärder
Efter att ha bedömt kulturmiljöns kulturhistoriska värde och käns-
lighet i förhållande till de åtgärder som föreslås och vilken påverkan 
dessa kommer att få, kan ett samlat resonemang angående åtgärder-
nas anpassning föras med stöd i principskissen på nästa sida.16

Principskissen har två sammanslagna skalor. Den vertikala axeln 
betecknar graden av kulturhistoriskt värde och den horisontella gra-
den av känslighet. Skalstegen i de båda skalorna har således en kvan-
titativ betydelse som kan fungera som utgångspunkt för att bedöma 
om en åtgärd behöver anpassas långt eller inte.

Graderingen av det kulturhistoriska värdet handlar om hur väl 
beståndsdelar, strukturer och egenskaper återspeglar det kulturhisto-
riska sammanhang som avgränsats.17 

I en kulturmiljö som har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och 
en mycket hög känslighet kan det vara mycket svårt att genomföra  
åtgärder. De åtgärder som möjligen kan genomföras måste anpassas 
till det extrema. I en kulturmiljö som har väldigt lågt eller begränsat 
kulturhistoriskt värde och en låg känslighet är det rimligt att ganska 
långtgående åtgärder kan genomföras utan ödesdigra konsekvenser 
för kulturmiljön. Emellan dessa ytterligheter finns ett stort spann av 
olika förhållanden avseende kulturmiljöers kulturhistoriska värde, 
känslighet och föreslagna åtgärder. Situationsspecifika och sakområdes-
gemensamma bedömningar och dialoger (gärna på plats) i ett tidigt 
skede är här av stor vikt.

De olika graderna av anpassning anger endast kraven (ur kultur-
miljösynpunkt) på anpassning, inte hur den ska göras. Lösningarna 
i olika fall kan därför se olika ut beroende på graderingen av kultur-
miljöns kulturhistoriska värde respektive dess känslighet i förhållande 
till föreslagna åtgärder. 

Till exempel kan en kulturmiljö bedömas ha ett högt kulturhistoriskt 
värde och vara känslig för föreslagna åtgärder (= särskild anpassning 
av åtgärder i principskissen). I ett annat fall kan en kulturmiljö bedö-
mas ha kulturhistoriskt värde och hög känslighet för föreslagna åtgär-
der (= särskild anpassning av åtgärder i principskissen). Graderingen 
av anpassningen är densamma i de båda exemplen, men med stor 
sanno likhet kan utförandet av åtgärder skilja sig åt. I mer komplexa 
kultur miljöer där flera åtgärder föreslås kan graderingen av anpass-
ning variera om känsligheten för de föreslagna åtgärderna varierar.

16. Principskissen är framtagen med utgångspunkt i en så kallad riskmatris. Se t.ex. Eriksson, Jonas, 
Juhl, Anna-Karin, Wikström, Therese & Rinne, Anna (red.), Vägledning för risk- och sårbarhets-
analyser, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Karlstad, 2011, s. 50ff.

17. För vidare resonemang om kulturhistoriskt värde, se kapitel 3 Processen kring värdering och prioritering 
samt kapitel 6 Begrepp.
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Principskissen kan fungera som ansats för att bedöma hur långt en åtgärd behöver anpassas.

Särskild 
anpassning 
av åtgärder

Anpassning 
av åtgärder

Viss anpass-
ning av 

åtgärder

Ingen eller 
obetydlig 

anpassning 
av åtgärder

Låg 
känslighet

Inga åtgärder 
eller extrem 
anpassning 
av åtgärder

Mycket 
långtgående 
anpassning 
av åtgärder

Långtgående 
anpassning 
av åtgärder

Särskild 
anpassning 
av åtgärder

Mycket hög 
känslighet

Mycket långt
gående 

anpassning 
av åtgärder

Långtgående 
anpassning 
av åtgärder

Särskild 
anpassning 
av åtgärder

Anpassning 
av åtgärder

Hög 
känslighet

Långtgående 
anpassning 
av åtgärder

Särskild 
anpassning 
av åtgärder

Anpassning 
av åtgärder

Viss 
anpassning 
av åtgärder

Känslighet

Mycket högt
kulturhistoriskt 
värde

Högt 
kulturhistoriskt 
värde

Kulturhistoriskt 
värde

Visst 
kulturhistoriskt 
värde
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Introduktion till tillämpning av metoden
Vid tillämpning av metoden i en kulturmiljö kan redan framtagna 
kunskapsunderlag18 om miljön och bedömningar rörande dess kultur-
historiska värden samt eventuellt historiskt källmaterial (t.ex. histo-
riska kartor eller arkivhandlingar) vara viktiga för bedömningen av 
känslighet. För många kulturmiljöer finns emellertid inga kunskaps-
underlag framtagna, men bedömning av känslighet och åtgärders 
påverkan går att göra ändå. I vissa situationer med starkt förändrings-
tryck eller om tid och resurser inte finns för att ta fram kunskaps-
underlag kan det vara rimligare att göra bedömning av känslighet än 
en fullständig kulturhistorisk inventering och värdering. 

Besök på plats i kulturmiljön är oftast en förutsättning för bedöm-
ning av känslighet. 

Dokumentation av kulturmiljön består lämpligen av beskrivning i 
text, kartor i olika skalnivåer samt bilder (fotografier, skisser m.m.).

Exempel på tillämpning av metoden utifrån några 
olika typer av kulturmiljöer och tänkta åtgärder

I detta avsnitt redogörs för några fiktiva exempel där bedömningar 
gjorts utifrån de kriterier som beskrivits inledningsvis i kapitel 4. 
Beskrivningarna av kulturmiljöerna är i dessa exempel medvetet kort-
fattade då avsnittet i första hand handlar om att pröva kriterierna, inte 
att göra fullödiga beskrivningar av kulturmiljöerna i sig. Vidare utgör 
resonemangen i exemplen inte en prövning mot kulturmiljölagen eller 
miljöbalken. Avsikten med exemplen är att visa på vikten av att föra 
sakområdesgemensamma diskussioner i ett tidigt skede, inför sådana 
prövningar.

Exemplen bygger på fältbesök i verkliga kulturmiljöer och de visar 
att kulturmiljöer av liknande typ och med samma grad av kulturhis-
toriskt värde inte innebär att de har samma känslighet eftersom varje 
miljös förutsättningar är så olika. Vidare kan en åtgärd få stora kon-
sekvenser i en specifik kulturmiljö, medan samma typ av åtgärd kan 
få helt motsatta eller obetydliga konsekvenser i en annan kulturmiljö. 
De föreslagna åtgärderna i exemplen ska inte ses som förslag på gene-
rella lösningar i sådana typer av kulturmiljöer.

Exemplen hålls på en övergripande nivå och belyser inte interiörer i 
byggnader eller tekniska delar eller utrustning. Metoden är emellertid 
tillämpbar även för sådana strukturer och beståndsdelar.

18. Kunskapsunderlag rörande kulturmiljöer vid vattendrag finns hos länsstyrelsernas kulturmiljöfunk-
tioner.
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Flera av de fiktiva exemplen utgörs av miljöer med dammar. Begrep-
pet damm kan ha olika betydelser och i exemplen kallas byggnads-
verk som står emot vattentryck för dammkropp eller dammvall (gäller 
enklare dammar) och område där vatten däms in för dammbassäng.19 
Som samlingsbenämning avseende både dammkropp/dammvall och 
dammbassäng används begreppet damm.20

I exemplen används begrepp rörande vattenvårdsåtgärder. Dessa 
förklaras i kapitel 5 Olika typer av vattenvårdsåtgärder.

19. Dicksson, Ida & Spade, Bengt, Dammägarens handbok [Elektronisk resurs], 2016, s. 15.
20. Definitionen av begreppet damm görs i detta sammanhang utifrån ett antikvariskt perspektiv. Den 

definition som finns i miljöbalkens 11 kap. 4 § dvs. vattenanläggning med ett angivet syfte används 
således inte i denna rapport.
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Kraftverk 1

Kulturmiljöns kontext

A. Övergripande beskrivning (vattendragsnivå)

Böljande bergkullandskap vanligen med vatten-
drag i dalgångarna. Den markanta dalgången 
där vattendraget rinner är vidsträckt och flack, 
jord arten består huvudsakligen av sediment. 
Över vägande skogsmark på höjderna samt jord-
bruks- och ängsmark i dalgången där även byar, 
samhällen och industrier är belägna. 

B. Miljöbeskrivning

Kraftverket är beläget vid och utsträckt längs 
med vattendraget. Dammen har byggts där 
 vattendragets fåra varit naturligt smal och vatt-
net därmed kraftigt strömmande. Från damm-
bassängen löper en konstruerad intagskanal i 
ca 200 meter till kraftstationen. I den naturliga 
strömfåran nedströms dammen finns en ruin efter 
en tidigare kvarn. I anslutning till dammkroppen 
och över intagskanalen och den naturliga ström-
fåran är en vägbro. Några hundra meter nedströms 
vattendraget ligger ett mindre samhälle och i 
anslutning till dammbassängen och dess synliga 
vattenspegel uppströms är en större gård belägen. 

C. Beståndsdelar

Dammkropp, bestående av betongkonstruktion 
ca 80 meter lång, ca 10 meter bred och 7 meter 
hög. Ombyggd i omgångar, senast 2008 då nya 
hydrauliska luckor installerades.

Intagskanal, ca 200 meter lång ca 10 meter bred, 
grävd, ställvis förstärkt med stenskoning och 
gjutningar i kanterna och konstruerad med vall i 
sluttning ner mot den ursprungliga forsen.

Kraftstation som har kvar stora delar av exteriör 
och interiör från byggnadstiden omkring 1915.

Naturlig strömfåra som går genom urberg och är 
kraftigt påverkad av tidigare sprängningsarbeten  
närmast dammen. I strömfåran släpps vatten från 
dammens utskovsluckor.

Kvarnruin med tillhörande intagskanal är 
 belägen i den naturliga strömfåran.

Dammbassängens vattenspegel har en utbredning 
om ca 200 x 170 meter och utgör en mindre sjö i 
landskapet. 

Kraftstationen är dominerande i miljön, dels 
genom sin storlek i relation till de andra 
bestånds delarna, dels genom medveten arkitekto-
nisk gestaltning i historiserande stil. Syftet med 
byggnaden är att den ska uppfattas som monu-
mental och samtidigt vara ett uttryck för en ny 
tids teknik under tidigt 1900-tal. Den samspelar 
med intagskanal och dammkropp genom funktio-
nellt och visuellt samband. 

Trots att intagskanalen utgör en stor konstruktion 
i miljön är den visuellt underordnad, på grund av 
dess nedtonade utformning. Kanalen är nedgrävd 
och invallningen är idag en gräsbevuxen slänt. 

Dammkroppen är nedsprängd i berget vilket inne-
bär att den inte uppfattas som särskilt lång eller 
hög. Trots detta är den en påtaglig beståndsdel i 
miljön som dock är underordnad kraftstationen.

Den naturliga strömfåran är mest påtaglig i 
anslutning till dammkroppen. Visst visuellt  
samband finns från intagskanalen.

Kvarnruinen är läsbar och ett uttryck för en 
tidigare, förindustriell, användning av forsen. 
Den har inget funktionellt samband med övriga 
beståndsdelar utom den naturliga strömfåran. 
Den är underordnad de andra beståndsdelarna 
på grund av sin skala och placering då den är lågt 
belägen och delvis skymd i förhållande till dessa.

Dammbassängens vattenspegel är dold bakom 
dammkroppen. Det finns inget visuellt samband 
med kraftstationen då vattenspegeln endast är 
synlig från vägbron och gården längre uppströms.

KRAFTVERK 1
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A. Vattendragets lopp genom den markanta dalgången.

B. Kraftverket och dess omgivningar.

C. Kraftverket med dammkroppen, intagskanalen, kraftstationen, den naturliga strömfåran och den nedre delen av 
dammbassängens vattenspegel.



26

Kraftverk 1

Dammkroppen med en del av dammbassängens vattenspegel synlig i bakgrunden.

Intagskanalen med kraftstationen i fonden.
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Kraftverk 1 Kraftverk 1

Kraftstationen.

Den naturliga fåran.
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Kulturhistoriskt sammanhang

Kraftverket anlades under 1910-talet och är en del 
av det övergripande kulturhistoriska samman-
hang som handlar om hur vattendragen i stora 
delar av landet togs i anspråk för kraftutvinning 
och vilken betydelse det fick för elektrifieringen 
av samhället och därmed samhällsutvecklingen. 

I det regionala perspektivet är kraftverket 
ett fysiskt uttryck för samma process men i en 
annan skala, där det tillsammans med flera andra 
kraftverk längs med samma vattendrag, kom att 
bidra till industrins och de mindre samhällenas 
utveckling i området. Kraftverket är också ett 
uttryck för den tidens framstående teknikutveck-
ling vad gäller bl.a. hela anläggningens disposi-
tion, konstruktion och nödvändig utrustning för 
elproduktion såsom turbiner, generatorer, ställ-

verk etc. Driften har pågått utan avbrott sedan 
starten och kraftverket har kontinuerligt under-
hållits genom åren, vilket bl.a. innebär att vissa 
delar har reparerats eller bytts ut. 

Således är det en utmärkande verksamhet som 
präglar denna kulturmiljö.

Typ av värde

Anläggandet av kraftverket innebar en kraftig 
omgestaltning av miljön med bl.a. bortsprängda 
och bortschaktade partier. Området är således 
omvandlat och omrört och med stor sannolikhet 
har eventuellt dolda beståndsdelar (strukturer 
från förhistorisk till historisk tid) försvunnit i 
samband med anläggandet. Ett antagande kan 
därför göras att de väsentliga beståndsdelarna är 
de som är synliga.

Kvarnruinen med intagskanal.
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Kraftverk 1

Sammanfattning känslighet

De väsentliga beståndsdelarna är  dammkroppen, 
intagskanalen och kraftstationen och de är käns-
liga för att det funktionella sambandet bryts, 
dvs. att kraftverket inte längre går att använda 
(kontinuiteten i användning bryts) eller att det 
inte längre går att röra sig mellan dem.

Dammbassängens vattenspegel är endast syn-
lig från vägen och dammkroppen och därmed 
inte så känslig för förståelsen av miljön.

Den beståndsdel som är mest känslig är kraft-
stationen och då för åtgärder som kan påverka 
dess grund och stabilitet. Den är också känslig 
för förändringar som påverkar exteriören.

Typ av påverkan – förslag på 
vattenvårdsåtgärder

Det finns förslag att anlägga fiskväg på platsen. 
Den föreslås ha två öppningar nedströms för att 
kunna locka fisk, dels när merparten av  vattnet 
går till kraftverket, dels när det går mycket 
 vatten i den naturliga strömfåran. Fiskvägen ska 
enligt denna plan byggas genom och upp för 
den slänt som konstruerats av fyllnadsmaterial 
 mellan den ursprungliga strömfåran och intags-
kanalen till kraftverket. 

Diskussion känslighet, påverkan och 
anpassning av åtgärder

Dammkropp, intagskanal och kraftstation är 
tydligt läsbara och utgör uttryck för den tid 
och det kulturhistoriska sammanhang som 
handlar om elkraftindustrins utveckling. Hela 
kraftverksmiljön bedöms ha ett högt kulturhis-
toriskt värde och kraftstationen bedöms ha ett 

mycket högt kulturhistoriskt värde. Dessa delar 
är känsliga eller mycket känsliga för ingrepp eller 
tillskott. Föreslagna åtgärder på platsen kommer 
sannolikt att påverka byggnaden. 

Dammkroppen är en viktig beståndsdel för 
förståelsen av  miljön, samtidigt är den kraftigt 
förändrad i konstruktion och utseende under 
åren, vilket skulle kunna leda till slutsatsen att 
den är mindre känslig för ombyggnation och 
tillägg, alltså snarast har låg känslighet eller 
känslighet. Sannolikt kommer dock de planerade 
åtgärderna inte i någon högre grad påverka 
dammkroppen.

De förslag på åtgärder som finns för miljön 
kommer till största del påverka intagskanalen, 
och i synnerhet dess vall ner mot den naturliga 
strömfåran. Vallen är en mycket tydlig del av 
anläggningen, och viktig för att kunna läsa 
dess funktion och för att kunna förstå hela 
miljön. Denna förståelse och läsbarhet i miljön 
försämras om intagskanalen försvinner. 

Å andra sidan är intagskanalen mycket 
tydlig och omfångsrik, vilket snarast leder till 
att denna del av miljön har låg känslighet eller 
möjligen känslighet för den typ av åtgärder som 
har föreslagits.

Sammantaget leder detta till bedömningen att 
åtgärder som genomförs och som främst (eller 
endast) påverkar intagskanalen skulle kunna 
genomföras med viss anpassning eller anpassning 
av åtgärder. 

Åtgärder i anslutning till kraftstationen, skulle 
kunna genomföras med långtgående anpassning 
av åtgärder. 



Kraftverk 2

30

Kulturmiljöns kontext

A. Övergripande beskrivning (vattendragsnivå)

Större vattendrag som rinner genom ett  kuperat 
småbrutet skogslandskap och som mynnar 
i kustanknutet slättlandskap i fullåkerbygd. 
Moränjordar på höjder och inslag av sedimentära 
jordarter i dalgångarna. Landskapet är präglat 
av en utbyggnadsperiod av vattenkraft i början 
av 1900-talet som har omformat det dramatiskt. 
Byggande av dammar har inneburit att ett tidi-
gare kulturlandskap lagts under vatten, och att 
detta i dag därmed inte är läsbart. 

B. Miljöbeskrivning

Kraftverk, uppfört under 1900-talets första decen-
nium och som är beläget vid en ö i vatten draget 
som delvis nyttjats för anläggandet. I närheten 
finns bostäder och andra byggnader från anlägg-
ningstiden bevarade. Damm bassängen framstår 
närmast som en långsmal sjö. De byggda delarna 
har påtaglig bredd och höjd över vattendraget.

C. Beståndsdelar

Kraftstation, byggd i tre våningar. Utformningen 
är typisk för anläggningstiden och byggnaden 
är till stor del oförändrad sedan den uppfördes, 
endast få tillägg som bryter mot den ursprung-
liga arkitektoniska utformningen har  tillkommit. 
Intagsluckor har nyare tillskott i begränsad 
omfattning. Ett närliggande ställverk i modern 
utformning har uppförts under senare tid.

Dammkropp, svagt svängd, ca 120 meter lång och 
ca 15 meter hög. Den utgörs av en betongkonstruk-
tion som är helt klädd med huggen natursten för 
att ge illusion av att detta är byggnadsmaterialet, 
enligt den tidens stilideal. Få synliga förändringar 
och tillägg i konstruktionen. Välbevarad  mekanik 
och luckor, även om viss modernisering skett 
bland annat i form av anpassning av anläggningen 
till fjärrstyrning.

Dammbassäng, ca 2 kilometer lång och ca 
200 –400 meter bred, utgörs av den långsmala  
sjö som bildades när vattendraget dämdes.

Kraftverksmiljön dominerar den närmaste omgiv-
ningen. Kraftstationen och dammkroppen sam-
spelar i det enhetliga arkitektoniska uttrycket. På 
avstånd, ur vissa vinklar uppfattas dessa som en 
enhet. Den som rör sig i miljön uppfattar dock 
möjligen kraftstationen och dammkroppen som 
delvis separata beståndsdelar, beroende på den 
naturliga ön mitt i miljön, och på svängningen av 
dammkroppen och vägen, som gör att det visuella 
sambandet inte är tydligt överallt i miljön.

Kulturhistoriskt sammanhang

Kraftverksmiljö från den första vågen av stor-
skalig utbyggnad av vattenkraften som speglar de 
stora investeringar som gjordes för att elektrifiera 
samhället, både vad gäller produktionsanlägg-
ningar och kraftöverföringssystem. På det  sättet 
utgör denna anläggning en del i ett, för den 
tiden, nytt vattenkrafts- eller energilandskap.

Typ av värde

Tydlig miljö med synliga strukturer tillkomna 
under en kort byggnadstid. Då anläggandet av 
detta kraftverk innebar omfattande landskaps-
omvandlingar och stora markområden lades 
under vatten är det detta som idag präglar miljön.

Sammanfattning känslighet

Kraftverksmiljön är till stor del bevarad sedan 
byggnadstiden utan större tillägg eller ombygg-
nader. Trots beståndsdelarnas storlek är de käns-
liga för borttagande av eller tillförande av struk-
turer, då sådana kan påverka det för den tiden 
tydliga arkitektoniska uttrycket och genomtänkta 
gestaltningen. De omgivande stränderna och 
ön i miljöns mitt bedöms ha lägre känslighet för 
tillägg då dessa inte är medvetet gestaltade på 
samma sätt som övriga beståndsdelar.

KRAFTVERK 2
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Kraftverk 2

B. Kraftverket och dess omfattande damm.

C. Kraftverket med kraftstationen, dammkroppen och delar av dammbassängens vattenspegel.

A. Dalgången med vattendraget delvis synligt som långsmala sjöar och kraftverket markerat. Terrängen är kuperad 
med stora höjskillnader vilket givit upphov till stora fallhöjder.
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Denna miljö är dessutom en del i ett större 
vattenkraftslandskap. Ingrepp i denna miljö bör 
därför även sammanvägas med åtgärder i andra 
delar av vattenkraftslandskapet.

Typ av påverkan – förslag på 
vattenvårdsåtgärder

På grund av de branta stränderna på platsen 
har det konstaterats att det är förenat med 
 svårigheter att anlägga naturlika vandrings-
vägar vid sidan av damm och kraftstation. De 
förslag som  föreligger är av teknisk art. På grund 
av fallhöjden och därigenom dammens höjd 
 kommer en trappa eller ränna bli en omfattande 
 konstruktion. 

Diskussion känslighet, påverkan och 
anpassning av åtgärder

Damm och kraftstation utgör en arkitektonisk 
och funktionell enhet. Miljön har ett högt kul-
turhistoriskt värde. Den tidstypiskt påkostade 
utformningen och frånvaron av senare tillägg 
eller ombyggnader gör att miljön är känslig för 
förändring och tillägg vilket innebär att höga 
krav på mycket långtgående anpassning av åtgärder 
bör ställas.

Åtgärder i anslutning till dammkroppen och 
kraftstationen riskerar att påverka skala och 
karaktärsdrag på bestånde sätt. Den visuella 
påverkan skulle bli stor genom att ytterligare 
storskaliga strukturer skulle tillföras. Detta kan 
leda till att möjligheten att förstå anläggningen 
minskar.

Vy över dammbassängen från kraftstationen.Kraftstationen från nedströmssidan.

Dammkroppen.
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Kraftverk 2

Lösningar i anslutning till stränder och ön 
mitt i anläggningen är förknippade med  tekniska 
problem, på grund av fallhöjd och lutning, 
konstruktion av till exempel omlöp är svårt. Ur 
kulturmiljösynpunkt är lösningar som i så liten 
omfattning som möjligt påverkar dammkropp 
och kraftstation att föredra.

Det är till exempel tveksamt att en teknisk 
fiskväg i anslutning till dammkroppen skulle vara 
acceptabel, även om den i mycket hög grad anpas-
sades för att passa in arkitektoniskt, eftersom detta 
skulle innebära ett tillskott av en struktur som 
påtagligt skulle påverka uttrycken på platsen. 

En lösning som i hög grad undviker att kon-
kurrera med de ursprungliga uttrycken i miljön 
vore att föredra, vilket leder till slutsatsen att det 
är i strandsluttningar eller mitt på ön i mitten av 
miljön som det går att göra åtgärder. De struk-
turer som tillförs bör hållas så låga och diskreta 
som möjligt.

Kraftverkslandskapet

Denna miljö ingår som beståndsdel i ett större 
landskap som närmast kan beskrivas som ett 
elproduktionslandskap. Längs  vattendraget 
byggdes under en intensiv elektrifiering av lan-
det flera kraftverk. Mellan dessa kraftverk har 
landskapet kraftigt omformats och vatten draget 
utgör på sina ställen en samling långsmala sjöar. 
Även om det finns betydande likheter mellan 
de olika kraftverken finns också skillnader mel-
lan dem, dels avseende kulturhistoriskt värde, 
dels avseende känslighet för vattenvårdsåtgärder. 
Därför bör de enskilda insatserna vid respektive 
kraftstation relateras till varandra. På detta sätt 
kan det undvikas att både kulturhistoriska värden 
förändras på ett oacceptabelt sätt och att åtgärder 
blir onödigt komplicerade att utföra.

Vattendraget med även de andra kraftverken markerade.
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Kulturmiljöns kontext

A. Övergripande beskrivning (vattendragsnivå)

Lätt kuperad bergkullterräng med flera 
 mindre våtmarksområden och vattendrag. På 
 våtmarkerna har det funnits flera mossodlingar. 
Vid åarna och bäckarna finns spår av tidigare 
kvarnar och andra verksamheter. Övervägande 
skogsmark (lövskog med tidigare skogsbete) 
med gårdsenheter som ligger på mindre höjder 
omgivna av öppen jordbruksmark.

B. Miljöbeskrivning

Miljön utgörs av två beståndsdelar i form av en 
tidigindustriell anläggning (med damm, kvarn, 
såg och garveri) samt en gårdsenhet. Ett visuellt 
samband finns mellan de två beståndsdelarna 
men det tidigare funktionella sambandet är idag 
brutet. Bäcken rinner från en mindre sjö en halv 
kilometer söderut och vidare ut i en annan sjö 
norr om industrimiljön.

Gårdsbebyggelsen med bostadshus och eko-
nomi byggnader ligger på en höjd en bit bort från 
vattendraget och skiljs från detta av en väg. Runt 
gården finns mindre åkrar med röjnings rösen och 
åkerholmar som brukas som vall.

C. Beståndsdelar

Dammen är en skalmursdamm av kallmurad natur-
sten. Intaget har blivit betongförstärkt i samband 
med att kvarnen och sågverket fick turbindrift. 
Dammluckorna är raserade. Dammen är anlagd 
vid mitten av 1800-talet. Den nuvarande dammen 
har sannolikt ersatt en äldre anläggning som finns 
belagd på äldre kartmaterial. Spår av denna anlägg-
ning kan finnas under den nuvarande dammen. 

Kvarnen är en timrad envåningsbyggnad på hög 
naturstenssockel. Delar av den äldre kvarnutrust-
ningen finns kvar. Intagskanalen löper in under 
kvarnbyggnaden där turbinen finns kvar. Inne i 
kvarnen finns även en elektrisk kvarn som använts 
vid tillfällen då vattennivåerna varit för låga. 

Sågen har rekonstruerats efter att ha varit helt 
förfallen. Den är idag en öppen träkonstruktion 
med panelade långväggar. Utrustningen från den 
gamla sågen har flyttats in i den nya konstruktio-
nen tillsammans med den äldre transmissionen. 
Sågen har dock aldrig varit i drift sedan rekon-
struktionen av byggnaden.

Garveriet är en timrad tvåvåningsbyggnad med 
liggande och stående panel. Längs södra sidan 
löper en loftgång. Byggnaden används idag för 
sommarboende och har delvis byggts om på 
in sidan, men den äldre eldstaden finns bevarad 
i bottenvåningen. Den har använts för garveri-
verksamheten. Det finns spår av intaget till 
 stampen i gaveln som vetter mot vattnet. 

Miljön är läsbar på så sätt att det går att förstå hur 
dammen och kontrollen av det forsande vattnet 
har varit förutsättningen för kvarnen, sågen och 
garveriet och placeringen av dessa. De tre verk-
samhetsbyggnaderna tillsammans med dammval-
len är samspelande i förhållande till varandra. 

Det finns ett visuellt samband mellan 
beståndsdelarna, men det funktionella samban-
det är brutet.

Gården består av en mangårdsbyggnad, ett mindre 
bostadshus, ladugård, loge och jordkällare. Samt-
liga byggnader har tillkommit i mitten av 1800-
talet. Det bedrivs inget jordbruk på fastigheten.

Kulturhistoriskt sammanhang

Gårdsmiljö med flera tidigindustriella verksam-
heter på samma plats. Miljön är ett uttryck för 
den typ av småskalig industriell verksamhet som 
var beroende av kraften från det forsande vattnet 
och som fanns parallellt med den mer storskaliga 
industrialiseringen av landet fram till början av 
1900-talet. Detta är ett exempel på en miljö som 
funnits under en avgränsad tid med flera olika 
parallella verksamheter. 

INDUSTRIMILJÖ 1
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B. Industrimiljön och gården i det omgivande och tidigare betade lövskogslandskapet. I grannskapet finns ytterligare 
gårdar.

C. Industrimiljön intill vattendraget och gården belägen på andra sidan vägen.

A. Det aktuella vattendraget i denna miljö utgörs av en bäck vars lopp har förstärkts i kartbilden. Skogsmarken  
överväger, men i vissa områden är jordbruksmarken delvis sammanhängande och äldre tiders landskapsutnyttjande i 
form av mindre röjda eller uppodlade ytor är synligt.
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Sågen till vänster i bild med transmissionen från kvarnen till höger.

Dammen med sågen till höger i bild och kvarnen och garveriet till vänster.
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Typ av värde

Kvarnen, sågen, garveriet och dammen utgör 
synliga beståndsdelar. Med utgångspunkt i äldre 
kartmaterial görs bedömningen att det på platsen 
troligen även finns dolda beståndsdelar.

Sammanfattning känslighet

Läsbarheten av den småskaliga  industrimiljön är 
beroende av att det visuella sambandet mellan de 
olika beståndsdelarna och vattnet finns kvar. Det 
ska även vara möjligt att röra sig längs bäcken 
från dammen, nedströms och förstå vattnets 
betydelse för driften av de olika beståndsdelarna. 
Miljön är känslig för större ingrepp och att det 
tillförs nya strukturer.  Miljön kan även vara 
känslig för markingrepp eftersom det kan finnas 
dolda beståndsdelar.

Typ av påverkan – förslag på 
vattenvårdsåtgärder

De förslag som föreligger på  vattenvårdsåtgärder 
i denna miljö är att förbättra vattenvägen för 
fisken att vandra uppströms genom borttagande 
och avsänkning av dammen. Dammluckorna är 
i dagsläget redan raserade. Genom att ta bort 
delar av dammvallen och partiellt sänka av dam-
men skulle en passage kunna möjliggöras genom 
denna. Ett annat alternativ är att leda huvuddelen 
av vattnet genom intagskanalen under kvarnen 
och endast låta lite vatten gå genom dammluck-
orna. Det skulle kräva att turbinen tas bort. Ett 
tredje alternativ är att göra en kulvertering i form 
av en tunnel, halvtrumma eller ett hål i nedre 
delen av dammväggen för fisken att passera i. En 
sådan åtgärd fungerar både för nedströms- och 
uppströmsvandrande fisk.

Diskussion känslighet, påverkan och 
anpassning av åtgärder

Miljön har högt kulturhistoriskt värde. De före-
slagna åtgärdsalternativen innebär en påverkan 

av förståelsen och upplevelsen av kulturmiljön 
genom att möjligheten att driva kvarnen och 
sågen försvinner. Kvarnen har dock inte varit i 
gång sedan 1960-talet. Det finns också en möjlig-
het att driva en kvarn med elektricitet vilket även 
gjordes tidigare. Genom att ta bort turbinen för-
svinner även förståelsen för kraftöver föringen till 
sågen. Den transmission som finns på plats idag 
har dock aldrig varit i drift och är en del av en 
rekonstruktion. Delar av damm vallen kan behål-
las för att behålla läsbarheten av miljön.

De föreslagna åtgärderna kan leda till en 
påtaglig påverkan i miljön. 

Om dammvallen delvis tas bort innebär det en 
visuell påverkan. Förståelsen av  kulturmiljön är 
dock inte beroende av att vattenspegeln bevaras. 
Dammen har genom sin långsmala konstruk-
tion inte någon större, öppen vattenspegel som 
är dominerande i miljön. Bedömningen är att 
dammvallen är känslig för denna åtgärd. Det krä-
ver en särskild anpassning av åtgärden för att för-
stärka dammvallens sidor och behålla läsbarheten 
av platsen. 

Genom att leda vattnet in i intagskanalen kan 
dock dammspegeln till viss del behållas. Detta 
leder till bedömningen att de åtgärder som 
genomförs för att leda huvuddelen av vattnet 
genom intagskanalen skulle kunna genomföras 
med viss anpassning av åtgärder. För läsbarheten 
av miljön behöver fortsättningsvis en viss mängd 
vatten gå genom dammluckorna. 

Den åtgärd som innebär långtgående  anpassning 
är kulverteringen av dammvallen. Åtgärden 
 innebär att vattnet behöver dämmas av, damm-
vallen ska grävas ur och en kulvert ska läggas 
ner. Därefter återställs stenarna i dammvallen. 
 Visuellt innebär en kulvertering, efter färdigställda 
 arbeten, inte någon påtaglig förändring av läsbar-
heten av miljön men det innebär en förändring av 
dammens konstruktion och funktion.
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Kulturmiljöns kontext

A. Övergripande beskrivning (vattendragsnivå)

Större vattendrag i kustnära slättlandskap med 
sedimentära jordarter och övervägande jord-
bruksmark. Mindre samhällen med industrier. 
Stad vid vattendragets utlopp.

B. Miljöbeskrivning

Industrimiljö med kontinuitet sedan mitten 
av 1500-talet. Från 1800-talets mitt har vattnet 
använts för drift av industriella  verksamheter, 
främst textilindustri och tegelproduktion.  Miljön 
har ett stort antal årsringar av olika karaktär, 
dels gällande industribebyggelse med tillskott 
från olika epoker och olika arkitektoniska sti-
lar, dels avseende förändrad användning av 
 vatten (utbyggnad av elkraftverk) och förändrad 
markanvändning (bland annat utfyllningar och 
igenläggningar). Industribebyggelsen används 
i dag till största delen för andra syften än de 
 ursprungliga. 

På grund av ringa fallhöjd är  dammkroppen i 
sig inte särskilt hög, endast omkring två meter. Ett 
intryck av en betydligt större anläggning har dock 
skapats genom att vägbanan över  vattendraget för-
lagts på en bro ovanpå dammkroppen, på omkring 
åtta meters höjd. Uppe från bron ger detta en illu-
sion om att dammkroppen är påtagligt högre än 
dess faktiskt dämmande funktion.

C. Beståndsdelar

Intagskanal och kraftverk utgör en beståndsdel i 
miljön, lokaliserad till vattendragets ena sida, 
medan damm och industrimiljö utgör en annan 
beståndsdel. Dessa är sammankopplade funktio-
nellt, eftersom dammen har en central funktion i 
kraftverket.

Kraftstationen är en putsad byggnad i moder-
nistisk utformning anlagd vid 1900-talets mitt. 
Fasad i stramt utförande med smala vertikala 
ljusinsläpp och platt tak som enda uttryck.

Till kraftstationen leder en grävd intagskanal 
som sträcker sig parallellt med den ursprungliga 
forsen, men på visst avstånd, så att en ö bildats i 
vattendraget.

Över intagskanalen sträcker sig en vägbro 
i betong som byggdes för den väg som sedan 
 tidigare löpt över den ursprungliga damm-
kroppen vid industrimiljön.

Kraftverksmiljön är den del som är mest 
enhetlig och som har genomgått minst föränd-
ring och tillägg över tid.

Industribebyggelsen i anslutning till dammen 
är präglad av lång industriell verksamhet som 
påverkat miljöns utformning genom en mängd 
tillskott och rivningar. Delar av marken nedan för 
dammen, på väg in i industriområdet har fyllts ut 
och lagts igen i etapper, i takt med att använd-
ningen av vattnet i industrin förändrats.

Dammkroppen utgörs av en långsträckt konstruk tion 
med kombinerad vägbro som löper över  
vattendraget. Bron har en artikulerad tegelarki-
tektur som ansluter till delar av industri bygg-
nadernas arkitektur. Vägbanans placering är 
påtagligt högre än dammkroppens faktiska höjd. 
Dess luckor och skibord har utförande från 
olika tidsperioder. Dammluckor som tidigare 
använts för att ta in vatten i industriområdet 
är numera delvis igensatta, delvis använda som 
nödluckor. En äldre nitad valslucka är bevarad. 
Dammkroppen är således kraftigt påverkad av 
ombyggnader, även om ursprungliga delar och 
uttryck fortfarande finns kvar.

Det längs med vattendraget etablerade industri-
området dominerar tillsammans med damm-
kroppen och bron miljön. Dessa är tydligt över-
ordnade det senare tillagda elkraftverket.

Hela miljön är tydligt avläsbar för den som 
rör sig i landskapet, längs med vattendraget, 
eller tvärs över det på befintliga vägar och 
broar. Funktionella samband finns mellan 

INDUSTRIMILJÖ 2
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B. Industrimiljön är belägen i utkanten av staden och på en plats vid vattendraget där detta ändrar karaktär från 
smalare till bredare lopp och med viss fallhöjd.

C. Industrimiljön på östra sidan vattendraget och kraftverket på den västra.

A. Vattendragets lopp genom det relativt flacka landskapet.
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Industribebyggelsen och vattendraget sedd från bron.

Kraftstationen och intagskanalen.
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kraftstationen och dammkroppen, vilket binder 
samman både industri- och kraftverksmiljö. 
Visuellt är sambandet mellan strukturerna på de 
motstående stränderna inte lika tydligt, på grund 
av avståndet, den konstgjorda ön i vattendraget 
och vegetationen.

Kulturhistoriskt sammanhang

Industrimiljö med kontinuitet åtminstone sedan 
1500-tal. De idag läsbara uttrycken illustrerar 
hur vattenkraften togs i bruk av den framväx-
ande industrialismen. De olika förändringarna 

i miljön speglar den tekniska utvecklingen, där 
först vatten letts in i industrin för utnyttjande i 
textila processer och turbindrift för direktdrift 
av maskineri. Den storskaliga elektrifieringen 
av samhället speglas i det relativt sena tillskottet 
av ett renodlat elkraftverk i miljön. De synliga 
uttrycken illustrerar således främst industriali-
seringen av landet, med olika typer av industri-
lämningar från 1850-talet till efterkrigstid. Mil-
jön präglas närmast av lång kontinuitet och ett 
flertal verksamheter.

Den låga dammkroppen med vägbron ovanför.
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Typ av värde

På platsen finns tydligt avläsbara industri- och 
dammanläggningar från 1850-talet till idag, med 
tydliga årsringar och tillägg. De synliga struk-
turerna överlagrar tidigare förindustriella kvarn- 
och sågverksamheter. På platsen finns således 
både läsbara och dolda strukturer.

Sammanfattning känslighet

Kraftstationen är relativt opåverkad sedan bygg-
nadstiden och den är enhetlig både vad gäller 
uttryck och (frånvaron av) årsringar. Den är 
känslig för tillägg som påverkar läsbarheten av 
dess funktion och gestaltning.

Industrimiljön på motstående sida av vatten-
draget är större och dominerar platsen. I det 
dominerade uttrycket ingår de lätt läsbara års-
ringarna i form av tillägg och ändringar under 
den långa industriepoken. Detta, skalan och de 
olika tidsmässiga tilläggen och förändringarna i 
miljön, gör att denna bedöms ha lägre känslighet 
för tillförande av nya strukturer. 

Miljön kan vara känslig för markingrepp efter-
som det kan finnas dolda beståndsdelar.

Typ av påverkan – förslag på 
vattenvårdsåtgärder

Två förslag på vattenvårdsåtgärder har tagits 
fram:

Det första består i att en nedströmspassage 
(avledningsgaller och flyktlucka) installeras vid 
turbinintaget, kombinerat med en teknisk fiskväg 
(troligen en slitsränna) vid kraftstationen.

Det andra förslaget har nedströmspassagen 
gemensam med det första. Men i stället för en 
teknisk fiskväg anläggs en naturlik fiskväg i form 
av ett stryk nedanför skibordet på industrimiljöns 
sida.

Diskussion om känslighet, påverkan 
och anpassning av åtgärder

Miljön har ett högt kulturhistoriskt värde och 
båda förslagen påverkar miljön och tillför nya 
strukturer i denna. Det första förslaget skulle 
främst påverka kraftverksdelen i miljön. Det 
andra förslaget påverkar främst den äldre indu-
strimiljön på motstående sida av vattendraget.

Båda förslagen innebär att kraftstationen 
påverkas till viss del genom att en nedströms-
passage anordnas vid intaget till turbinerna. 

Kraftverket är den del i miljön som är mest 
enhetlig eftersom få förändringar har genomförts 
i den sedan den anlades – den utgör ett karak-
teristiskt uttryck för den tidens arkitektur och 
gestaltning för denna typ av anläggningar. Det 
leder till slutsatsen att denna del av kulturmiljön 
får anses ha hög känslighet för tillägg.  Anläggning 
av flyktväg för nedströmspassage bör därför göras 
med långtgående anpassning. Eftersom detta till-
skott inte behöver vara stort kan en acceptabel 
anpassning  troligen göras utan större problem. 
Den föreslagna tekniska fiskvägen är däremot ett 
storskaligt, permanent tillägg i miljön. Därför 
bör andra alternativ i första hand beaktas.

I industrimiljön innebär förslaget om att 
anlägga ett stryk över dammen också att en per-
manent ny struktur av ansenlig storlek tillförs i 
miljön. Ett genomförande skulle även här leda 
till bestående påverkan i miljön.

Samtidigt är det denna äldsta del i miljön som 
har genomgått de största förändringarna. Den 
industriella verksamheten har ställt olika krav på 
användningen både av vatten och av industri mark 
och byggnader vilket lett till frekventa föränd-
ringar och tillägg i miljön. Det gör att miljön som 
präglas av lång kontinuitet är komplex med olika 
tidslager och årsringar sammanflätade. Detta 
leder till slutsatsen att denna del av miljön är 
betydligt mindre känslig för tillägg än kraftverks-
delen, här kanske känsligheten närmast är att 



43

Industrimiljö 2 Industrimiljö 2

beskriva som låg känslighet eller möjligen käns-
lighet. Det skulle innebära att åtgärder i denna 
del av miljön skulle kräva anpassning av åtgärder 
eller särskild anpassning av åtgärder. Det skulle 
till exempel kunna innebära att strukturer som 
tillförs miljön utformas så att de inte inkräktar på 

siktlinjer och att de arkitektoniskt utformas på ett 
sätt som passar i miljön.

Sammantaget talar detta för förslag två, med 
en nedströmspassage i anslutning till kraftverkets 
turbiner och ett stryk nedanför dammen på indu-
strimiljösidan.
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Kulturmiljöns kontext

A. Övergripande beskrivning (vattendragsnivå)

Vattendrag som rinner i markant dalgång i kupe-
rad terräng i övervägande sedimentmark. Igen-
växande hagmark samt jordbruks- och betesmark 
med inslag av lövskog.

B. Miljöbeskrivning

Vattenkvarn och damm, som gemensamt anlagts 
och använts som mjölkvarn av flera gårdar i när-
området. På båda sidor om vattendraget finns 
körvägar kvar. Idag ligger kvarnen lite avsides då 
en av de gårdar som använde den har brunnit ner. 
Kvarnen ingår således inte längre i någon faktisk 
bymiljö.

Historiska belägg finns för att platsen använts 
för kvarnändamål sedan 1650-talet och att en såg 
samt fasta fisken funnits där sedan 1700-talet.

C. Beståndsdelar

Kvarnbyggnad, ca 10 x 10 meter stor, reveterad 
timmerkonstruktion i en våning med stenkällare 
och sadeltak med tegelpannor. Kvarnen är utrus-
tad med ett diagonalt ställt vattenhjul. Datering 
är osäker, delar av byggnaden har dock hög ålder. 
Andra delar har bytts och restaurerats. Kvarnen 
är fungerande och används i musealt syfte.

Dammvall, 25 meter lång, 3 meter bred och ca 1,5 
meter hög, skibord i betong. Dammen anlades 
under 1800-talets slut eller 1900-talets början 
och har sedan dess förändrats kraftigt, med 
komplement av betongingjutningar och för-
ändrade utskovsluckor. Dammen möjlig gjorde 
drift av kvarnen under större del av året genom 
större vatten magasin. Innan den byggdes har 
både kvarnverksamhet och fiske kunnat sam-
existera, vilket visas av historiska källor. Över 
 dammvallen finns en gångbro. 

Dammbassäng, ca 500 meter lång och 100 meter 
bred, och som utgörs av den långsmala sjö som 
bildades när vattendraget dämdes.

Kvarnen och dammen är samspelande med var-
andra och det finns både ett visuellt och funktio-
nellt samband mellan dem.

Kvarnmiljön har även ett kvarstående funk-
tionellt samband med två av gårdarna i och med 
den museala driften. Den har även visuellt sam-
band med en av gårdarna i byn.

Kulturhistoriskt sammanhang

Kvarnmiljö som återspeglar den  tidigindustriella 
utvecklingen avseende tekniska innovationer 
rörande kvarnhjul och ett mer  storskaligt nyttjande 
av vattendragen som kraftkälla genom anläggande 
av dammar. Kvarnmiljön utgör även ett uttryck för 
en del i ett vidare kulturhistoriskt sammanhang 
som handlar om det lokala samhällets jordbruk och 
livsmedelshantering. En utmärkande verksamhet 
präglar denna kulturmiljö. 

Typ av värde

Kvarn och dammanläggning utgör väl synliga 
beståndsdelar. Med utgångspunkt i de historiska 
beläggen och äldre fotografier och bilder görs 
bedömningen att här även finns dolda bestånds-
delar och strukturer som kan behöva undersökas 
arkeologiskt. 

Sammanfattning känslighet

Det funktionella sambandet mellan kvarn och 
damm bör inte brytas eftersom kvarnen då inte 
längre kan användas och det kulturhistoriska 
värdet som tillskrivs en kontinuerlig (och ålder-
domlig) användning sedan lång tid går förlorat. 

Inte heller det visuella sambandet mellan 
dammbassängens vattenspegel och kvarnen bör 
brytas då en pedagogisk dimension försvinner, 
dvs. läsbarheten och möjligheten att förstå hur 
kvarnen drivits med vattnets kraft.

KVARNMILJÖ 1
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B. Kvarnen och dammen i det omgivande jordbrukslandskapet.

C. Kvarnen, dammvallen och nedre delen av dammbassängen. Miljön har visuellt samband med en av gårdarna i byn.

A. Vattendragets lopp i den markanta dalgången. Vattendraget har nyttjats som kraftkälla och för fiske av flera byar 
genom tiderna.
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Kvarnen och dammvallen.

Vy över dammbassängen från dammvallen.Dammvallen med skibordet och kvarnen i fonden.



Om förändringar görs avseende vattennivån 
i dammbassängen och därmed intaget av vatten 
till kvarnen och vattenhjulet riskerar dessa struk-
turer att på sikt förstöras då träet kan torka ut 
och spricka. 

Miljön kan vara känslig för markingrepp efter-
som det kan finnas dolda beståndsdelar. 

Typ av påverkan – förslag på 
vattenvårdsåtgärder

Det finns tre förslag på vattenvårdsåtgärder.
Det första är att ta bort dammvallen och sänka 

av dammbassängen, vilket innebär att vattenspe-
geln försvinner, och låta ån återgå i ett naturligt 
flöde förbi platsen.

Det andra förslaget är att bibehålla dammbas-
sängen och konstruera ett omlöp förbi dammvall 
och kvarn (se illustration). Omlöpet skulle i så 
fall leda förbi kvarnen på dess entrésida.

Det tredje förslaget är att ta bort dammvallen, 
men i samband med detta konstruera en intagsarm 
uppströms i vattendraget för att fortsatt vid behov 
kunna leda vatten in till kvarnen. Detta alternativ 
kan sägas utgöra en rekonstruktion av hur kvarnen 
drevs innan dammvallen byggdes.

47
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Det tänkta omlöpet framför kvarnen.

Omlöpets utbredning redovisas med en blå linje i kartan.
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Diskussion om känslighet, påverkan 
och anpassning av åtgärder

Miljön bedöms ha ett högt kulturhistoriskt 
värde. Alla de föreslagna åtgärderna leder till 
påtaglig påverkan i miljön. Den mest betydande 
påverkan kommer bestå i att dammen försvin-
ner, vilket är aktuellt i två av förslagen.

Det första alternativet, borttagande av damm-
vallen, innebär, förutom att dammbassängens 
vattenspegel försvinner, även  möjligheten att 
köra kvarnen. Att kvarnens tillgång till och läge 
vid vattnet dessutom bryts innebär att miljöns 
läsbarhet minskas. Om ett  borttagande kan 
göras så att delar av dammen bevaras kan dock 
läsbarheten delvis bevaras i miljön. Detta förslag 
är, ur kulturmiljösynpunkt, det mest genomgri-
pande.

En indirekt påverkan av ett borttagande är 
att det tillkommer skog eller sly i den frilagda 
dammbassängens botten, vilket kan förändra 
landskapets karaktär och dess läsbarhet. En 
igenväxning kan också i viss mån påverka för-
utsättningarna för att hålla kvarnbyggnaden i 
skick, särskilt som den i enligt detta förslag inte 
längre kommer att kunna ha någon funktion.

Rörelsesambanden påverkas också i och med 
att möjligheten att korsa vattendraget på damm-
vallen försvinner om inte denna ersätts med en 
ny bro eller spång.

Väljs det andra alternativet, konstruktion av 
ett omlöp, så tillkommer den strukturen, i en 
del av miljön som alltid varit skild från vatten-
fåran. Vattnet kommer på fel sida om kvarnen. 
Denna lösning har ur kulturmiljösynpunkt 
fördelen att den kan genomföras i princip utan 
att några strukturer tas bort ur miljön. Således 
bevaras kvarn, dammbassäng och dammvall på 
ett sätt som bevarar årsringarna i miljön. Dess-
utom upprätthålls funktionaliteten på platsen 
i och med att vatten fortfarande kommer att 
kunna ledas i dammluckor och genom kvarnens 
vattenhjul. Någon typ av bro eller spång måste 

dock tillföras miljön för att det ska vara möjligt 
att komma till kvarnen från landsidan om inte 
delar av omlöpet kulverteras.

Det tredje åtgärdsförslaget är egentligen en 
variant av det första, men som tänkt kompensa-
tionsåtgärd. Även i detta förslag tas dammvallen 
bort. Men för att bibehålla kvarnen i ett funk-
tionellt och läsbart förhållande till vattnet kon-
strueras en intagsarm från kvarnen uppströms i 
vattendraget. Detta förslag innebär att en möjlig 
utformning av kvarnmiljön innan dammens till-
komst (re)konstrueras. 

Om detta alternativ väljs skulle påverkan i 
miljön visserligen fortsatt bli stor. Dels försvin-
ner ett antal strukturer (dammvall och damm-
bassäng), dels anläggs en ny struktur, som kan 
ses som en rekonstruktion. En sådan lösning 
är inte oproblematisk ur kulturmiljösynpunkt. 
Den innebär bland annat att ett skede i platsens 
historia (det då den tvärsgående dammvallen 
tillkom samt årsringar i form av underhåll och 
tillskott) försvinner. I stället blir en miljö kvar 
så som den kan ha sett ut innan vattnet dämdes 
definitivt.

Fördelarna med denna lösning skulle vara att 
kvarnens funktion bibehålls, genom att det fort-
satt blir möjligt att köra den med den ursprung-
liga vattendriften. Det innebär att en del av 
platsens läsbarhet behålls 

Det första förslaget av åtgärd, borttagande, 
skulle innebära att ingen eller obetydlig anpassning 
av åtgärderna görs. Ur kulturmiljösynpunkt, med 
de höga kulturhistoriska värden som finns på 
platsen skulle det inte vara en lämplig lösning.

För att komma fram till en lösning som kan 
rekommenderas av kulturmiljövården måste 
en sammantagen bedömning av det kulturhis-
toriska värdet och känsligheten hos de olika 
delarna i denna miljö göras.  Överstiger bety-
delsen av kvarnen och funktionen av denna, 
betydelsen av dammbassängen och dess vatten-
spegel? Är ingrepp i dammvallen mindre 
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känsligt än att kvarnen förlorar kontakten med 
vattnet och därigenom funktionen? Enligt det 
sättet att resonera blir bedömningen att mil-
jön är känslig. Vilket innebär att det bör krävas 
särskild anpassning av åtgärder, i detta fall att det 
säkerställs att kvarnen kommer ha tillgång till 
vatten för drift. 

Om bedömningen blir att damm och 

kvarn är en sammanhållen enhet med höga 
kulturhistoriska värden, måste bedömningen bli 
att känsligheten är hög vilket i sin tur ställer krav 
på långtgående anpassning av åtgärder, i detta fall 
kanske omlöpet.

Eftersom det finns dokumenterade dolda 
strukturer på platsen bör en undersökning av 
området för det tänkta omlöpet göras.



50

Kvarnmiljö 2

KVARNMILJÖ 2

Kulturmiljöns kontext

A. Övergripande beskrivning (vattendragsnivå)

Gränsområde mellan slättbygd och kuperad 
skogsmark i ler- och moränmarker. Vattendraget 
(bäcken) rinner i en ravin. Delvis tidigare brukad 
mark som nu huvudsakligen är beskogad (barr-
skog med inslag av lövträd). Inslag av betesmark 
i dalgången. Spår av tidigare mer intensivt bruk 
i form av odlingsrösen, gärdesgårdar och terras-
seringar.

B. Miljöbeskrivning

Långsträckt område med flera välbevarade 
skvaltkvarnar längs vattendraget. Kvarnarna 
utgör omfattande småskaliga konstruktioner. 
De har ägts och använts som samfälligheter, där 
varje kvarn varit beroende av att köras samtidigt 
som övriga, ett förhållande som också påverkat 
utformningen av miljön. Ett par lämningar efter 
större hålldammar med luckor finns i miljön, 
ingen har idag någon dämmande funktion.

Hela dalen bör betraktas som en sammanhål-
len miljö, dels på grund av det ekonomiska och 
funktionella sambanden mellan gårdar och kvar-
nar, dels på grund av beroendet mellan kvarnarna 
i driften.

C. Beståndsdelar

Skvaltkvarnar (mindre byggnader i trä) som till-
sammans med kallmurningar i rännor, dammkon-
struktioner, trädetaljer i intagsrännor, gångvägar, 
stenhällar (över bäcken) och stensatta trappor utgör 
en småskalig subtil anläggning för malning och 
transport. Intagsbord och rännor till kvarnarna 
är konstruerade i trä i delarna närmast kvarnen, 
i övrigt är intagen i regel murade av sten. Bäcken 
följer sitt naturliga lopp på de flesta platserna. 

När kvarnarna skulle användas har loppet till-
fälligtvis ändrats när vattnet letts in under res-
pektive kvarn för att sedan återgå till bäck fåran 

och vidare till nästa kvarn. Användningen av alla 
kvarnarna har således skett vid samma tidpunkt 
för att vattnets kraft skulle komma till nytta vid 
varje kvarn. 

Kulturhistoriskt sammanhang

Kvarnmiljön utgör en småskalig förindustriell 
verksamhet som ägts och drivits gemensamt 
mellan flera gårdar. Miljön är ett uttryck för det 
ekonomiska och funktionella sambandet dem 
emellan, men också för ett äldre, mindre bemed-
lat, agrarsamhälle där alla tänkbara resurser 
nyttjades för husbehov. På så sätt är miljön också 
ett uttryck för en äldre tids förindustriella livs-
medelsförsörjning i form av småskalig självhus-
hållning samt ägarstruktur.

Typ av värde

Tydligt avläsbar miljö med synliga men mycket 
subtila strukturer.

Sammanfattning känslighet

De små skvaltkvarnarna används inte längre 
och de har därför inte något funktionellt sam-
band annat än ur ett pedagogiskt perspektiv, 
dvs. genom att röra sig emellan dem går det att 
förstå hur systemet fungerade. Mellan några av 
dem finns ett visst visuellt samband (beror på 
årstid, igenväxning samt avstånd). När systemet 
var i bruk betades marken och den hölls därmed 
öppen och de kvarnar som ligger nära varandra 
var synliga. Hela systemet är känsligt för igen-
växning. Eventuella tillkommande strukturer bör 
hålla samma skala.

Då de olika ingående beståndsdelarna i syste-
met är så småskaliga och subtila är de känsliga 
för omfattande åtgärder som utförs t.ex. med 
maskin. Risken är stor att de då förstörs. Flera 
av  beståndsdelarna är konstruerade i trä och 
utan vatten torkar och spricker det.  Fortlöpande 
underhållsåtgärder behövs för att undvika detta.
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B. Här framträder den markanta ravinen och dess starka lutning, som ger bäcken ett högt vattenflöde, framför allt 
under vår och höst.

C. Bäcken med de olika skvaltkvarnarna markerade.

A. Vattendragets lopp genom ravinen har förstärkts i kartbilden.
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Kvarnmiljö 2

Dammvall med lucka.

En av skvaltkvarnarna med en stenhäll över bäcken till vänster.
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Intagsränna till en av skvaltkvarnarna.Skovelhjul under en av skvaltkvarnarna.

Typ av påverkan – förslag på 
vattenvårdsåtgärder

I detta vattendrag finns önskemål om att fisk ska 
kunna röra sig upp och ned genom miljön. Bero-
ende på årstid och flöden varierar möjlig heterna 
för detta över året, men troligen finns idag några 
definitiva vandringshinder även under höga flö-
den, åtminstone för svagsimmande arter. 

Förslaget är att ett arbetslag under  antikvarisk 
medverkan manuellt går igenom miljön och 
flyttar på stenar som får anses utgöra hinder för 
fiskvandring. I något fall kan möjligen mindre 
grävning bli aktuellt för att avlägsna trösklingar 
och liknande. Det är ur naturvårdssynpunkt 
dessutom önskvärt att i viss mån tillföra sten och 
grus i delar av vattenfåran som rensats.

Diskussion om känslighet, påverkan 
och anpassning av åtgärder

En bedömning av de föreslagna åtgärderna är att 
påverkan på miljön kommer att vara begränsad.

Den långsträckta miljön med de bevarade 
skvaltkvarnarna har ett mycket högt kulturhisto-
riskt värde. Det småskaliga nyttjandet av vattnet i 
bäcken som energikälla till kvarnarna har dock inte 
inneburit någon djupare påverkan på vatten draget. 

Inga objekt eller strukturer kommer att för-
svinna, men i varierande grad påverkas miljön av 
att sten och material baxas åt sidan och på något 
ställe avlägsnas eller återförs. Detta behöver inte 
påverka läsbarhet eller skala i miljön. I princip 
tillkommer inte heller några strukturer. Den visu-
ella och funktionella påverkan bör om åtgärderna 
utförs på ett bra sätt vara närmast försumbara.

Slutsatsen blir således att de eftersträvade 
effekterna för biologisk funktion i vattendraget 
kan uppnås utan några större ingrepp. Det talar 
för en särskild anpassning av åtgärderna.



Kulturmiljöns kontext

A. Övergripande beskrivning (vattendragsnivå)

Skogsälvsområde i moränmark med relativt tätt 
liggande bergshöjder och sedimentmarker i dal-
gångarna. Övervägande skogsmark med inslag 
av jordbruksmark. Större vattendrag med flera 
tillströmmande biflöden från skogsområdena.

B. Miljöbeskrivning

Meandrande älvsträcka med forsar som rinner 
genom skogs- och slättlandskap. Älvens huvud-
fåra är cirka sex kilometer lång och tillsammans 
med alla biflöden omfattar vattendraget en längd 
om cirka hundra kilometer. Längs älvsträckan 
finns jordbruksfastigheter i slättlandskapet och en 
del spår av bebyggelse kopplad till flottningsverk-
samheten. Längre nedströms är ett bruk där en 
mindre tätort växt fram under 1900-talet.

Älven och biflödena har rensats från sten och 
konstruktioner har byggts för att skapa en trans-
portled på vattnet för timret. Olika typer av 
ledarmar har anlagts för att hindra timret från 
att ta fel väg. Flottning har skett från skogarna 
längs biflödena och vidare till bruket längre 
ner i älven, fram till 1970-talet. En intensiv 
utbyggnad av flottlederna påbörjades efter 1945 
då främst huvudfårorna rensades med maskiner 
och sprängning.

C. Beståndsdelar

1. Rensat, anslutande biflöde. Sten från botten i 
bäcken har använts till att skapa stenskodda 
kanter längs bäcken för att förhindra att 
timmer fastnar på vägen mot huvudfåran. 
Sträckan är cirka två kilometer lång.

2. Kilstensmur och glacismur. Utborrade kilade 
rektangulära stenblock har sammanfogats 
till en tät mur. Konstruktionen finns på båda 
sidor om huvudfåran där älven gör en krök. 
De är cirka 40 respektive 60 meter långa.

3. Rösmur av sprängsten och bortrensad sten från 
älvens botten. Muren har uppförts på en äldre 
enkel träkista med syftet att förbättra funktio-
nen att styra och kanalisera vattenströmmen. 
Längd cirka 50 meter.

4. Stenmur även kallad vildstensmur som för-
hindrar timret att hamna i sidofåran. Kon-
struktionen består av natursten som rensats 
från botten på älven och befintliga stora block. 
Längd cirka 35 meter.

5. Kilstensmur, delvis bortrensad. Konstruktionen 
har byggts för att förhindra timret att flyta in 
i sidofåran. Längd cirka 20 meter.

De olika beståndsdelarna har ett funktionellt 
samband.
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Flottningsmiljö

FLOTTNINGSMILJÖ

System av flottningslämningar längs del av älvsträckan. 
På båda sidor om vattendraget har ledarmar i form av 
stenkistor byggts för att stänga av förgreningar, styra vatten-
strömmen och timret förbi grundare partier.
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B. På vissa ställen meandrar vattendraget. Tidigare var det en viktig flottningsled.

A. Vattendragets lopp genom det kuperade skogslandskapet.

C. Älvsträckan med de olika beståndsdelarna numrerade.
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Flottningsmiljö

1. Rensat biflöde.

2. Kilstensmur och glacismur.

3. Rösmur.

4. Stenmur (vildstensmur).

5. Delvis bortrensad kilstensmur.

1. 2.

3. 4.

5.
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Kulturhistoriskt sammanhang

Flottledssystemet är ett uttryck för den storska-
liga timmerindustrins expansion från mitten av 
1800-talet fram till 1970-talet. De rensade vat-
tendragen utgjorde en viktig transportled för 
timret från avverkningsplatserna till förädlings-
industrierna. Utbyggnaden startade i de större 
vattendragen som rensades och formades till 
flottleder. Mot slutet av 1800-talet omvandlades 
även bivattenflödena till flottleder. Utmed älven 
och dess biflöden finns olika årsringar av kon-
struktioner som gjorts för flottningen.

Typ av värde

I och med anläggandet och användningen av 
flottningsleden har vattendraget påverkats kraf-
tigt. En bedömning kan därför göras att dolda 
beståndsdelar och strukturer vid vattendraget 
har försvunnit och att de väsentliga bestånds-
delarna är de som är synliga.

Sammanfattning känslighet

De olika beståndsdelarna har ett funktionellt 
samband men saknar ofta ett visuellt samband. 
Enskilda beståndsdelar behöver inte vara käns-
liga för förändring eller borttagning så länge 
förståelsen av helheten i flottningssystemet 
inte går förlorad. För att förstå funktionen i 
flottningssystemet är behovet av att de synliga 
spåren av konstruktionerna finns kvar. Synliga 
konstruktioner ovanför vattenytan kan således 
vara mer känsliga för förändringar än rensade 
bottnar under vattenytan eller liknande.

Typ av påverkan – förslag på 
vattenvårdsåtgärder

Restaurering av flera forsar i vattendraget 
föreslås. Detta innebär att flottledskonstruk-
tioner tas bort, till exempel kilstensmuren och 

led armarna för att vattnet ska kunna flöda i 
förgreningar och kunna översvämma kanter. 
Sten materialet från flottningslämningarna ska 
läggas ut i vattendraget för att skapa viloplatser 
för fisken och ett mer varierat flöde på vattnet. 
Befintliga strukturer som forsnackar, grund-
klackar och kurvor förstärks med stenmaterial 
från flottledskonstruktionerna.

Diskussion känslighet, påverkan och 
anpassning av åtgärder

Längs hela vattendraget finns ett flertal utpe-
kade flottningslämningar med högt kultur-
historiskt värde. Flera forsar i älven har redan 
restaurerats och de lämningar som fanns där har 
tagits bort. 

Kilstensmurarna och biflödets stenskodda 
kanter har lyfts som särskilt värdefulla för 
förståelsen av flottningen i älven. Flottnings-
lämningarna utgör en storskalig kulturmiljö 
som har inneburit en dramatisk förändring av 
vattendragen. Det är viktigt att bevara läsbar-
heten av flottningen i vattendraget. I älven finns 
lämningarna dels i huvudfåran, dels i biflödena 
och de representerar olika årsringar i flottnings-
systemet. Miljön är därmed känslig för att 
flottningslämningarna tas bort i sin helhet. Det 
skulle påverka förståelsen av miljön. En särskild 
anpassning av åtgärderna skulle kunna vara att 
återställa huvudvattenfåran men att vid denna 
åtminstone bevara de olika beståndsdelarna och 
strukturerna på ena sidan. Biflödenas mindre 
beståndsdelar och strukturer är mer känsliga 
för påverkan då de har visuella och funktio-
nella samband. Här krävs därför en långtgående 
anpassning av åtgärderna.
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Kulturmiljöns kontext

A. Övergripande beskrivning (vattendragsnivå)

Relativt flackt skogslandskap. Meandrande vat-
tendrag med källområde i inlandet och som rin-
ner mot delvis uppodlat kustlandskap. Moräner 
på höjderna i det flacka landskapet och sedimen-
tära  jordarter i dalgångar och kustslätten. Rela-
tivt gles bebyggelse med tätorter och industrier 
längs med vattendraget och kusten.

B. Miljöbeskrivning

Bruksmiljö anlagd på mitten av 1700-talet, med 
tre dammar längs vatten draget. I anslutning till 
den översta respektive nedersta dammen finns 
bevarade industriella byggnader och med delvis 
fungerande maskineri. 

Samtliga dammar är kombinerade med broar. 
Vattenspeglar finns vid övre respektive nedre 
dammen och där den nedre utgör en integre-
rad del i bruksmiljön som omger vattendraget. 
I bruksmiljön finns herrgårdsbyggnader, större 
ekonomibyggnader kopplade till jordbruk, tjäns-
temanna- och arbetarbostäder från olika skeden i 
brukets historia, skola, sjukstuga, idrottsplats och 
samlingslokaler. Bruksmiljön är anlagd efter en 
tydlig plan. 

I anslutning till bruksmiljön finns modern 
verkstadsindustri  vilket innebär en obruten kon-
tinuitet avseende verksamhet. Den nedre dam-
men används för att förse dagens industri med 
kylvatten. Flottning har förekommit i vatten-
draget vilket ställt krav på att dammarna kunnat 
öppnas för genomsläpp av timmer under delar av 
året vilket framgår vad gäller luckkonstruktioner 
och skibord.

C. Beståndsdelar

Övre dammen med tillhörande mindre damm-
bassäng och bevarade smedja. Dammvallen är 
troligen i ursprungligt utförande med skalmurar 

fodrade med huggen natursten, luckor och vissa 
dämmande funktioner i trä och järn. Hantering av 
spettluckor och sättutskov är fortfarande manuell. 
Här finns också intagsränna till smedjans vatten-
hjul. Ett av flera vattenhjul är i körbart skick och 
driver en fungerande stånghammare. Byggnaden 
är uppförd i timmer, trä och delvis murad i slagg-
sten. I anslutning till smedjan finns bodar och 
kolhus.

Den mellersta dammen är kraftigt ombyggd 
och de murade delarna är ersatta med armerad 
betong. Dammvallen har utskov med spettluckor 
och sättlucka. Den står idag öppen. Den har tidi-
gare försett en smedja och en kvarn med driv-
vatten. Smedjan flyttades och revs i ett relativt 
tidigt skede, medan kvarnen revs i samband med 
att en ny kvarn anlades vid den nedre dammen 
vid 1900-talets första decennier.

Den nedre dammen är den av de tre dammarna 
som förändrats mest. Även om den var den första 
att anläggas på platsen finns idag i princip inga 
äldre delar bevarade i själva dammkonstruktio-
nen, som nybyggdes under mitten av 1980-talet. 
Dammen har ett stort (50 meter långt och 20 
meter brett) skibord av trä, enligt en konstruk-
tion som funnits på platsen åtminstone sedan 
1900-talets början. Över skibordet har flottning 
skett. Utskoven har sett olika ut över tid, vilket är 
tydligt på historiska kartor. I dag är dammluck-
orna vid den nedre dammen inte i funktion, utan 
ersatta med en stålbarriär som ger ett brant utskov 
ner på skibordet, och som håller dammens vatten-
nivå konstant. Dammkroppen är gjuten i betong.

I anslutning till dammkroppen finns på ena 
 sidan en hytta med tillhörande rostugn. Dagens 
 utformning fick byggnaden under en ombygg-
nation vid 1800-talets slut. Den är uppförd 
huvudsakligen i trä och slaggsten som är putsad.

På andra sidan vattendraget finns en större 
kvarn anlagd i början av 1900-talet. Denna är 
byggd i trä.

BRUKSMILJÖ
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B. Den delvis meandrande älvsträckan med bruket och dess nedre damm.

A. Vattendraget rinner genom en förhållandevis flack dalgång till kusten. Vattendragets lopp har betonats i kartbilden. 
Bruksmiljön är belägen vid markeringen.

C. Bruksmiljön med de tre dammarna och den (för bruksmiljöer) karakteristiskt planlagda bebyggelsen.
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1. Övre dammen.

2. Övre dammbassängens vattenspegel.

3. Nedtröms övre dammen..

4. Mellersta dammen.

5. Mellersta dammen nedströms.

1. 2.

3. 4.

5.
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Dammbassängens vattenspegel vid den nedre 
dammen utgör (utöver funktion som vatten-
magasin) en del av gestaltningen av bruksmiljön. 
Dammen används fortfarande av den moderna 
industrin som källa för kylvatten.

Miljöns olika beståndsdelar har funktionella 
samband och visar hur vattnets kraft använts på 
flera platser inom brukets område. 

Mellan den mellersta respektive nedre dam-
men och brukets arbetar- och tjänstebostäder 
finns visuella samband.

Det finns även visuella samband mellan den 
nedre dammen och övriga bruksmiljön, med 
herrgården på ena sidan dammen och arbetar- 
och tjänstebostäder och skola på andra sidan, 
samt med den moderna verkstadsindustrin.

Den övre dammen har både funktionellt och 
visuellt samband med smedjan.

Dominerande beståndsdelar i miljön är bygg-
naderna vid  herrgården, hyttan och kvarnen vid 
den nedre dammen liksom dammbassängens vat-
tenspegel.

Kulturhistoriskt sammanhang

Kulturmiljön speglar anläggande och utveckling 
av ett brukssamhälle från mitten av 1700-talet 
till idag, i och med den anslutande fungerande 
industriella verksamheten. Miljön är vidare ett 
uttryck för den industriella utvecklingen och 
landets beroende av järnproduktionen. Dessutom 
är den framväxande skogsindustrin läsbar i form 
av anpassningar till flottningen i vattendraget, 
vilket speglar betydelsen av vattnet som trans-
portled. 

Brukssamhället speglar i sin tur genom de 
fysiska uttrycken det välordnade samhällsideal 
som länge var norm vi bruken. Miljön ger tydliga 
uttryck för hierarkin i samhället, inte bara mel-
lan ägare och högre tjänstemän, utan också på 
hierar kin mellan de olika arbetar kategorierna.

Nedre dammens skibord och hyttan.

Typ av värde

På platsen finns tydligt läsbara strukturer från 
brukets verksamma period, från 1740-talet till 
dagens specialiserade industrisamhälle. Det finns 
också överlagrade äldre strukturer, i form av såg-
verk och äldre dammkonstruktioner, samt rivna 
och flyttade byggnader. Det finns således både 
synliga och dolda beståndsdelar.

Sammanfattning känslighet

Den övre dammen är på grund av den ålder-
domliga konstruktionen och det funktionella 
sambandet med smedjan känslig för ingrepp i 
konstruktionen och åtgärder som påverkar möjlig-
heten att driva vatten hjulet och därmed smedjan.

Den mellersta dammen är inte särskilt känslig 
för förändring, dock bör möjligheten att röra sig 
över vattendraget vid denna plats kvarstå. För 
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Nedre dammens bassäng och vattenspegel med brukets herrgård i fonden.

Nedre dammen med dammkropp och dammbassäng.



63

Bruksmiljö Bruksmiljö

Nedre dammens skibord med hytta och kvarn på vardera sidan.

läsbarhetens skull ska det dock framgå att en 
damm funnits på platsen.

Vad gäller den nedre dammen är vattenspe-
gelns nivå känslig för förändring. Dammens 
moderna betongkonstruktion är mindre känslig 
för förändring. Dock är området i direkt anslut-
ning nedanför dammen (skibord, hytta, kvarn) 
mycket känsliga för synliga förändringar. 

Bruksmiljön kan även vara känslig för markin-
grepp då det kan finnas dolda beståndsdelar.

Typ av påverkan – förslag på 
vattenvårdsåtgärder

Det har tagits fram ett antal förslag på vatten-
vårdsåtgärder i denna miljö, främst för att över-
brygga vandringshinder, men till viss del även för 
att återskapa biotoper. 

Vid den övre dammen finns ett förslag om att 
anlägga ett omlöp på motsatt sida från den beva-
rade smedjan. Möjligen skulle också fiskvand-
ringsproblematiken vid denna damm kunna lösas 

med att dammen hålls öppen för fisk under de 
tider då vatten inte behövs för drift av stångham-
maren. 

Den mellersta dammen har under senare tid 
stått öppen. Detta gör att den egentligen inte 
utgör ett vandringshinder. Inga egentliga åtgär-
der krävs här.

Vid den nedersta dammen har det föreslagits 
att det nuvarande utskovet och skibordet ska 
göras om till ett stryk, som möjliggör fiskpassage 
i den huvudsakliga vattenfåran (se illustration 
på nästa sida). Ett andra alternativ är ett omlöp 
vid sidan av kvarnen, upp genom bruksmiljön 
med anslutning till vattendraget en bit upp i den 
befintliga dammen. Ett tredje alternativ som dis-
kuterats är en teknisk fiskväg under kvarnen, vil-
ken skulle nyttja utrymmet som tidigare använts 
för till- och frånledning av drivvatten. Detta 
alternativ ställer krav på att ytterligare ett utskov 
tillförs dammen.
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Diskussion om känslighet, påverkan
och anpassning av åtgärder

Beståndsdelarna kring den övre dammen bedöms 
ha ett högt kulturhistoriskt värde och en hög 
känslighet.

Vid den övre dammen kan det konstateras att 
den är den mest ursprungliga i området, eftersom 
den saknar senare tillägg av betong. Av denna 
anledning bör ingrepp inte göras i själva dammen, 
och tillägg i miljön bör underordnas damm och 
smedja. Vid denna damm är det också värdefullt 
att säkerställa att fortsatt museal drift av smedjan 
blir möjlig. Detta kräver i sin tur ett visst flöde 
av vatten över vatten hjulet för drift av stångham-
maren. Detta kan säkerställas även vid låga flöden 
genom att en fiskväg tillfälligtvis kan stängas för 
att vattnet ska kunna avledas till smedjan.

Det bedöms finnas plats och goda förutsätt-
ningar för ett omlöp vid motsatt sida från smed-
jan sett. Detta skulle innebära att en ny struktur 
tillförs miljön. Med denna lösning bevaras också 
dammbassängen och dess vattenspegel ovanför 
denna damm. Ett omlöp skulle inte nämnvärt 
påverka den samlade miljön och skulle ur kultur-
miljösynpunkt troligen vara acceptabelt. 

Ett annat alternativ är fiskvandring genom 
befintlig damm. En sådan lösning skulle kunna 
innebära att frågan om fiskvandring löses utan 
att några egentliga förändringar genomförs i 
dammen. Vattennivån och därmed dammbas-
sängens utbredning skulle dock bli mer fluktu-
erande. Genom att stänga vattenflödet under ett 
antal timmar, beroende på flöde, kan tillräckligt 
med vatten samlas för att kunna driva smedjan 

Den föreslagna åtgärden i form av ett stryk.
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under säsong. En sådan lösning ställer möjligen 
högre krav på skötsel än vad som är nödvändigt 
för bl.a. drift och dammsäkerhet eftersom det 
innebär ytterligare övervakning och hantering 
av damm och luckor. Det höga kulturhistoriska 
värdet och den höga känsligheten vid denna damm 
ställer krav på långtgående anpassning av åtgärder. 
Det beskrivna omlöpet kan sägas vara en sådan 
anpassning. Går det att uppnå tillräcklig fisk-
vandring genom att hålla dammen öppen i större 
omfattning ställer också den lösningen krav på 
anpassning, men i detta fall kanske inte direkt 
på åtgärderna utan på en omfattande tillsyn och 
skötsel av dammen, för att säkerställa biologisk 
funktionalitet och att fortsatt drift blir möjlig. 

Den mellersta dammen saknar idag funktio-
nellt samband med någon av industrimiljöns 
byggnader. Dess funktion kan huvudsakligen 
idag sägas utgöra den som vägbro. Denna damm 
hålls normalt öppen, vilket gör att den inte 
egentligen utgör ett vandringshinder. Dam-
men bedöms ha visst kulturhistoriskt värde och 
låg känslighet. Detta innebär ingen eller obetydlig 
anpassning av åtgärder.

Miljön vid nedre dammen har höga kulturhis-
toriska värden och hög känslighet. Även om vissa 
beståndsdelar kan ha en lägre känslighet, som till 
exempel den gjutna dammkroppen är helhetsbe-
dömningen att det är motiverat att ställa krav på 
långtgående anpassning av åtgärder, eller kanske 
till och med mycket långtgående anpassning av 
åtgärder. Här finns stora byggnader på båda sidor 
av vattendraget och vattnet förs en lång väg i ett 
konstgjort flöde. Dammkroppen dämmer den för 
miljöns helhet viktiga dammbassängen. Vatten-
spegeln påverkar inte bara närmast liggande 
kvarn och hytta, utan är en central del i hela 
planeringen och gestaltningen av bruket. Därför 

är den av stor vikt för läsbarheten av hela miljön. 
En utgångspunkt för åtgärder här är att vatten-
nivån i dammen ska bevaras vid dagens nivå.

Här finns ett förslag om att ändra dagens 
skibord i trä till ett stryk. Detta skulle innebära 
att en mycket tydlig struktur i miljön, kopplad 
till både flottning och översvämningssäkring 
(genom skibordets invallande funktion) av de 
intilliggande byggnaderna skulle försvinna ur 
miljön. Således tas en årsring bort ur miljön och 
en storskalig struktur i form av en fiskväg tillförs. 
Denna lösning riskerar att bli för dominerande i 
miljön och minskar läsbarheten av en av anlägg-
ningens tidigare funktioner i för hög grad.

Att anlägga ett omlöp vid sidan av dammen 
och intill anslutande byggnader är ur kulturmil-
jösynpunkt inte oproblematiskt, beroende på att 
utrymmet bredvid vattendraget här är begränsat. 
Ett omlöp skulle också innebära att en ny struk-
tur i form av ett konstgjort vatten flöde tillförs 
miljön. Lösningen kan vara godtagbar om den 
anpassas till befintliga strukturer och kanske 
genom att delar av omlöpet kulverteras.

Ett tredje alternativ kan vara att använda 
någon av de ledare som använts för att förse 
turbinerna med vatten för att bygga en teknisk 
fiskväg. Närmast till hands ligger att leda fisk-
vägen under kvarnen och på något sätt genom 
befintlig damm. Ingrepp i den moderna dammen 
skulle sannolikt kunna göras ur kulturmiljösyn-
punkt. På detta sätt skulle fiskvägen använda en 
fåra (eller kulvert) som tidigare använts för driv-
vatten. Således skulle i princip en tidigare befint-
lig struktur användas och tillskottet i miljön 
skulle minimeras. Detta förslag ger vid anpassat 
genomförande mindre eller ingen påverkan på 
kvarnen.



66

5. Olika typer av vattenvårdsåtgärder

Detta kapitel presenterar några grundläggande begrepp och tekniker 
för vattenvårdsåtgärder, framför allt avseende åtgärder vid vandrings-
hinder som utgörs av dammar samt biotopvård i rensade vattendrag. 
Avsikten är inte att ge en fullständig överblick, utan snarare att ge en 
kort översikt kring olika lösningar. För en mer uttömmande beskriv-
ning se anförd litteratur.

De åtgärder som genomförs för att förbättra den ekologiska funk-
tionenen i vattendragen handlar i stor utsträckning om att minska den 
påverkan som mänskliga aktiviteter har på vattenmiljöerna. I princip 
alla vattendrag och vattenmiljöer är påverkade av mänsklig aktivitet 
och i många fall är påverkan något som pågått under mycket lång 
tid. På det sättet utgör nästan alla vattenmiljöer också kulturmiljöer. 
Påverkan kan vara av många olika slag, allt från sänkningar och utdik-
ning av sjöar, till anläggning av storskaliga kraftverk och  hamnar. I 
vissa fall har strukturer tillförts och i andra sammanhang har struk-
turer tagits bort, genom rätning, rensning eller liknande. När åtgärder 
genomförs ska hänsyn tas inte bara till den biologiska funktionen som 
eftersträvas i vattenmiljön, utan en avvägning ska göras så att värde-
fulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.21

En viktig utgångspunkt vid arbete med vattenvårdsåtgärder som 
påverkar kulturmiljöer är att specifika bedömningar måste göras för 
varje kulturmiljö och föreslagna åtgärder i den miljön. Detta eftersom 
platsernas förutsättningar är olika ur så många olika aspekter (land-
skapliga, kulturhistoriska, limnologiska och ekologiska).

Vattenvårdsåtgärder innebär ofta en kompromiss i form av att 
någon typ av nykonstruerad lösning tillförs en miljö för att, i det kan-
ske vanligaste fallet, tillåta fiskvandring förbi ett hinder. I andra fall 
avlägsnas ett hinder i syfte att återge ett vattendrag en tidigare funk-
tion. Eller så bedrivs biotopvård genom att tidigare rensade vatten-
drag tillförs material för att återskapa lek- och uppväxtmiljöer för 
vattenlevande arter. Kompromissen innebär i normalfallet att sådana 
lösningar påverkar både kulturmiljöer och den biologiska funktiona-
liteten i en lösning. Fokus ligger ofta på att skapa lösningar som ger 
tillräcklig ekologisk nytta.

21. 1 kap. 1 § miljöbalken (1998: 808).
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Åtgärder vid vandringshinder (dammar)
I detta avsnitt beskrivs åtgärder rörande vandringshinder som ofta 
utgörs av dammar.

Borttagande och avsänkning22

Borttagande av en damm23 innebär att det inte finns några dämmande 
strukturer kvar så att vattnet kan rinna obehindrat under hela års-
cykeln. Däremot kan delar av strukturerna bevaras. 

Delvis borttagande innebär att vissa dämmande strukturer lämnas 
kvar (t.ex. kanske endast dammluckor tas bort). Det innebär att det 
kan finnas en dämmande effekt vid mycket höga vattenflöden.

Ibland används även begreppet avsänkning. En dammbassäng anses 
avsänkt när vattenytan sänkts och det kvarstår dämmande funktioner 
(t.ex. kan dammluckor finnas kvar men hållas öppna). En avsänkning 
innebär att verksamhetsutövaren har ett fortsatt ansvar för dammen 
och regleringen av den efter åtgärden.

Olika typer av fiskvägar24

Fiskvägar förbi hinder syftar till att möjliggöra både upp- och ned-
strömspassage av fisk. Konstruktionen av en fiskväg innebär ofta ett 
antal åtgärder för upp- och nedströmsvandring, samt olika delar för 
att leda eller locka fisk att hitta vägen förbi ett hinder. Till exempel 
anläggs ofta lockvattenströmmar, ledarmar eller galler för avledning 
för att öka en fiskvägs effektivitet, eller för att minska skador på fisk 
som annars skulle lockas genom turbinen i ett kraftverk.

Nedströmspassage

Åtgärder för nedströmspassage är nödvändiga när fisk inte på egen hand 
kan ta sig förbi ett hinder, eller när fisk som passerar ett hinder skadas 
i stor omfattning, till exempel i kraftverksturbiner. Ofta är lösningen 
för nedströmspassage inte samtidigt en lösning för uppströmspassage. 
Genom någon form av avledning, galler, ledarm eller annan teknisk 
lösning förhindras fisken att simma eller sugas in i turbinen. Därefter 
leds fisken till någon form av flyktöppning eller passage förbi hindret 

22. Resonemangen i detta avsnitt bygger på vedertagen praxis och användning av begrepp inom vatten-
vården. Ibland används även begreppen utrivning eller partiell utrivning för faktiska åtgärder som 
avser olika grader av borttagande. Då begreppet utrivning är ett rättsligt begrepp enligt miljöbalken 
används inte det i denna rapport. Texten är skriven i samråd med Per Säverot, fiskerikonsulent vid 
länsstyrelsen i Jönköpings län.

23. För definition av begreppet damm, se sid. 23 eller sid. 75.
24. Detta avsnitt utgår i huvudsak från Calles, Olle (red.), Anordningar för upp- och nedströmspassage av 

fisk vid vattenanläggningar: underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik 
för vattenkraft, Havs- och vattenmyndigheten, 2013.
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och kommer åter ut i vattendraget på andra sidan hindret. Dessa vägar 
kan vara så branta och ha sådan strömhastighet att det inte är möjligt 
för fisk att att sig upp genom dem.

Uppströmspassage

Lösningar för uppströmspassage syftar till att låta fisk passera ett hin-
der på sin väg upp i ett vattendrag eller sjösystem. Beroende på förut-
sättningar på platsen, men också på vilka fiskarter som ska kunna pas-
sera hindret kan utformningen av en uppströmspassage variera stort. 
Olika lösningar kan behövas för stark- respektive svagsimmande arter. 
Åter andra lösningar för att främja passage av t.ex. ål och nejonöga.

Fisk tenderar att följa det största vattenflödet och riskerar därför att 
bli stående under ett dammutskov eller bakom turbinerna i ett kraft-
verk. Därför måste en fiskväg konstrueras så att fisk faktiskt hittar 
den, anlockas. I Sverige har främst lösningar med lockvatten använts, 
det vill säga att en tillräcklig vattenmängd för att locka in fisken i 
fiskvägen släpps genom denna. 

Naturlika och tekniska fiskvägar

Fiskvägar delas in i två typer; naturlika och tekniska. Här ges exem-
pel på de olika typerna.

naturlika fiskvägar
De naturlika fiskvägarna eftersträvar att antingen öppna och använda 
en naturlig vattenväg, eller att konstruera en väg för fisken som efter-
liknar ett naturligt vattendrag. De naturlika fiskvägarna tenderar att 
kräva mer utrymme per fallhöjdsmeter och därigenom vara längre 
än de tekniska fiskvägarna, de är dock ofta mindre kostsamma att 
anlägga. Dessutom innebär den längre sträckan att ett större habitat 
kan tillföras som kompensation för indämda strömhabitat. 

I Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:14 Anordningar för 
upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar exemplifieras 
de naturlika fiskvägarna med följande typer:

– Upptröskling: ett stryk (ramp) eller trappa skapas över hindret ned-
ströms, t.ex. nedanför en damm och eftersträvar ofta att vara så 
naturlik som möjligt, utan bassänger, så att ett strömmande habitat 
skapas. Lösningen passar om vattennivån i en damm ska bibehållas. 
Se illustra tion på nästa sida.

– Naturlik bassängtrappa: en fisktrappa i flera nivåer byggd i naturliga 
material, oftast sten.
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– Omlöp: en naturliknande fåra förbi ett hinder, byggs ofta meandrande 
för att undvika för stark lutning för svagsimmande arter, eller för att 
övervinna hög fallhöjd. Se illustration på nästa sida.

– Inlöp: en fiskväg genom ett hinder, t.ex. en damm, som anläggs 
i själva vattendraget ovanför hindret (dammen). En sådan lösning 
kräver att fiskvägen vallas av från dammen. Se illustration på sid. 71.

Exempel på upptröskling (Sjörydsbäcken, Hjo kommun) där bäckfåran 
nedströms dammen har ”lyfts upp” till dammens kant. För att 
fungera för fiskvandring både vid låg- och högvatten har fåran en 
V-profil. Foto: Erik Degerman ©.

Stryk. Illustration: Thomas Nyden ©.
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Omlöp. Illustration: Thomas Nyden ©.

Exempel på omlöp (Knipån, Habo kommun). Foto: Erik Degerman ©.
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Exempel på inlöp (Hemsjö övre, Mörrumsån). Genom stålspont hålls vandringsvägen öppen längs med stranden. 
Vandringsvägen fungerar även som extra utlopp vid högflöden. I dess övre del finns ett utskov som reglerar vatten-
föringen. Foto: Erik Degerman ©.
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Enkel slitsränna. 
Illustration: Thomas Nyden ©.

Dubbel slitsränna. 
Illustration: Thomas Nyden ©.

Exempel på slitsränna (Svartån, i centrala Örebro vid Slottet). Vyn är nedströms. Fisk vandrar genom de smala slitsarna. 
Foto: Erik Degerman ©.
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tekniska fiskvägar
– Kammartrappa/bassängtrappa: en trappliknande fiskväg där ett antal 

bassänger placeras i följd, benämns olika beroende på hur vattnet 
släpps till underliggande bassäng. Vandrande fisk kan vila i bas-
sängerna innan den hoppar eller simmar vidare upp i fiskvägen.

– Vertikalslitsränna: liknar en bassängtrappa, i denna typ av fiskväg 
släpps dock vattnet på sidorna om slitsar, vilket ger vattnet en ström-
mande rörelse nedåt och runt, så att fisk kan utnyttja motströmmar 
för upptransport och stillastående vatten för att vila i vandringen. 
Se illustration på föregående sida.

– Denilränna: en typ av slitsränna som ger mycket stark motström. 
Anses idag ha sämre funktion än andra alternativ.

– Ålledare: exempel på särskild lösning som kan gynna enskilda arter.

Vilken lösning ska väljas?

När en lösning ska väljas för att tillåta fiskpassage vid ett hinder utgår 
analysen lämpligen från vattendragets status, tidigare utseende och 
vilka målarter som ska prioriteras.

Har det funnits naturliga hinder för vissa arter på platsen? Ska en 
lösning då främst inriktas på nedströmspassage för dessa? Vilka arter 
förekommer naturligt i vattendraget? Vilka lösningar är lämpliga för 
dessa arter? Var i en miljö är det önskvärt att tillföra en fiskväg för att 
säkerställa en god funktion genom att det finns gott om lockvatten? 
Detta är exempel på viktiga frågor att ta ställning till innan val av 
lösning sker.

teknisk eller naturlik fiskväg
De tekniska fiskvägarna fungerar olika effektivt, bland annat bero-
ende på hur väl fisk lockas in i dem. Här liksom i de naturlika fisk-
vägarna är lutningen och strömhastigheten av betydelse för vilka arter 
och vilken storlek på fisk som ska kunna ta sig upp i fiskvägen, detta 
har betydelse för utformningen. En teknisk fiskväg är för det mesta 
mindre effektiv än en naturlik fiskväg. Sannolikheten att andra djur 
än fisk kan komma att använda en fiskväg är också mycket större i en 
naturlik fiskväg. 

Den generella rekommendationen från Havs- och vattenmyndig-
heten är därför att de naturlika fiskvägarna ska prioriteras, om det inte 
finns särskilda skäl för att det är olämpligt. Hinder för de naturlika 
fiskvägarna kan vara naturliga förutsättningar som till exempel branta 
stränder.
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Biotopvård i rensade vattendrag25

Många av vattendragen har rensats eller rätats av olika anledningar. 
Det kan vara för att förbättra dränering, för att möjliggöra flottning 
eller för att effektivisera nyttjande av vattenkraft i t. ex. kvarnar eller 
sågverk. Den industriella flottningen har inneburit mycket stora 
ingrepp i vattendrag och stränder längs långa sträckor. Rensningar 
av vattendrag syftade till att öka vattenhastigheten i ett vatten drag, 
kopplat till flottningens krav anlades dessutom ofta stora stenkistor 
och andra anläggningar längs stränder och i vattendrag för att styra 
timret, och för att undvika att det fastnade och bildade brötar. Ett 
rensat vattendrag utgör i normalfallet inte ett vandringshinder. Där-
emot innebär rensningen att det inte längre finns en fungerande bio-
top för de vattenlevande organismerna.

Biotopvård syftar till att återge de rensade vattensträckorna en bio-
logisk funktion. Ofta handlar det om att återföra material som ren-
sats ur vattendraget. Sten, grus, sand och block i slumpartade möns-
ter bidrar till att sänka vattnets hastighet och det skapar en mängd 
ståndplatser och mikrohabitat för olika målarter. Åtgärder som dessa 
bidrar också till att vattendraget återfår ett biologiskt samband med 
stränder och omkringliggande mark som gynnar dess funktion, bland 
annat genom ett mer varierat vattenstånd. Förutsättningarna för att 
organiskt material stannar i de återställda områdena ökar också, vilket 
leder till bättre habitat. En bristvara vid biotopvården är ofta större 
block som i samband med flottningsrensningar sprängts för att kunna 
avlägsnas ur ett vattendrag. Dessa har stort biologiskt värde men är 
kostsamma att återföra eftersom det ofta ställer krav på långa, tunga 
transporter i oländig terräng.

25 Detta avsnitt utgår i huvudsak från Degerman, Erik (red.), Ekologisk restaurering av vattendrag, 
Naturvårdsverket, Stockholm, 2008, kapitel 5.9 och 5.10.
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6. Begrepp

I detta kapitel redogörs dels för begrepp som används i rapporten, dels 
för andra näraliggande begrepp som rör kulturmiljö och värde (och 
som inte används i rapporten).

Begrepp som används i rapporten:

Beståndsdel – avser samlingsbenämning för grundläggande ingående 
delar i den vattenanknutna kulturmiljön.

Damm – begreppet kan ha olika betydelser och i exemplen  kallas 
byggnadsverk som står emot vattentryck för dammkropp eller damm-
vall (gäller enklare dammar) och område där vatten däms in för 
dammbassäng.26 Som samlingsbenämning avseende både dammkropp/
dammvall och dammbassäng används begreppet damm.27

Kulturhistoriskt sammanhang – avser ett visst identifierat och avgränsat 
historiskt utvecklingsförlopp med ingående verksamheter eller aktivi-
teter som på olika sätt haft en präglande inverkan på en viss kultur-
miljö. En kulturmiljös kulturhistoriska sammanhang och uttrycken 
för detta bildar utgångspunkter för bedömning av dess kulturhisto-
riska värden. Flera olika kulturhistoriska sammanhang kan tillskrivas 
en och samma kulturmiljö.28

Kulturhistoriskt värde – avser de möjligheter materiella och immate-
riella företeelser kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunska-
per om och förståelse av olika skeenden och sammanhang.29

Kulturmiljö – avser hela den av människor påverkade miljön, det vill 
säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter 
och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att 
omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större 

26. Dicksson, Ida & Spade, Bengt, Dammägarens handbok [Elektronisk resurs], 2016, s. 15.
27. Definitionen av begreppet damm görs i detta sammanhang utifrån ett antikvariskt perspektiv. Den 

definition som finns i miljöbalkens 11 kap. 4 § dvs. vattenanläggning med ett angivet syfte används 
således inte i denna rapport.

28. Definition med utgångspunkt i Plattform Kulturhistorisk värdering och urval [Elektronisk resurs] : 
grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2014, s. 12.

29. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval [Elektronisk resurs] : grundläggande förhållningssätt för 
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 
2014, s. 12.
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landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt 
utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade 
skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets 
fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller 
sägner som är knutna till en plats eller ett område.30 Se även kapitel 2 
Vad är Kulturmiljö?

Läsbarhet – avser möjligheterna att utifrån en kulturmiljös eller en 
beståndsdels fysiska innehåll och egenskaper utläsa, förstå och kom-
municera väsentliga delar av dess kulturhistoriska sammanhang.31

Vattendrag – i denna rapport avser begreppet strömmande vatten och sjöar.

Vattenvårdsåtgärd – i denna rapport avser begreppet fysiska miljöan-
passningar vid vattendrag.

Värde – inom kulturmiljöarbetet har begreppet värde kommit att 
användas på olika sätt i olika sammanhang. Begreppet används dels 
som resultatet av en bedömning (värdering) som tillskrivs en kultur-
miljö (att kulturmiljön har ett kulturhistoriskt värde), dels som en 
synonym för de faktiska fysiska strukturer och deras egenskaper (t.ex. 
dammvall, husgrund etc.) som finns i kulturmiljön. För att undvika 
missförstånd är det viktigt att skilja på dessa användningsområden. 
I denna rapport används begreppet värde endast i den förstnämnda 
betydelsen, dvs. som resultat av värdering.

Andra näraliggande begrepp som rör kulturmiljö och värde:

Kulturmiljövärde – Inom miljömålsarbetet och andra sammanhang 
som berörs i denna rapport avser begreppet kulturhistoriska värden i 
miljön. Dessa är som regel knutna till tidigare eller pågående mark-
användning och exempelvis bebyggelse, anläggningar, lämningar, 
markslag, växtlighet och sambanden dem emellan.32

Kulturvärde – avser samlingsbenämning för sådana värden som till-
skrivs företeelser, med utgångspunkt i kulturhistoriska, sociala och 
estetiska aspekter.33

30. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval [Elektronisk resurs] : grundläggande förhållningssätt för 
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 
2014, s. 13.

31. Definition med utgångspunkt i Plattform Kulturhistorisk värdering och urval [Elektronisk resurs] : 
grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2014, s. 13.

32. Kulturmiljöer vid vattendrag - Framgångsfaktorer och problem för att beakta kulturmiljöer i anslutning till 
vattenvårdsåtgärder. Rapport från Riksantikvarieämbetet, 2016, s. 14.

33. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval [Elektronisk resurs] : grundläggande förhållningssätt för 
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 
2014, s. 13.

Begrepp



77

Calles, Olle (red.), Anordningar för upp- och  
nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar: 
underlag till vägledning om lämpliga försiktig-
hetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft, 
Havs- och vattenmyndigheten, 2013,  
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag-
-kontakt/publikationer/publikationer/2013-
10-30-anordningar-for-upp--och-nedst-
romspassage-av-fisk-vid-vattenanlaggningar.
html.

Degerman, Erik (red.), Ekologisk restaurering av 
vattendrag, Naturvårdsverket, 2008,  
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag-
-kontakt/publikationer/aldre-publikationer/
ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/2012-
02-07-ekologisk-restaurering-av-vattendrag.
html.

Dicksson, Ida & Spade, Bengt, Dammägarens 
handbok [Elektronisk resurs], 2016,  
http://www.sim.se/upl/files/134814.pdf.

Eriksson, Jonas, Juhl, Anna-Karin, Wikström, 
Therese & Rinne, Anna (red.), Vägledning för 
risk- och sårbarhetsanalyser, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), 2011, 
https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/25893.pdf.

Faktablad om vattenanknutna kulturmiljöer, läns-
styrelserna i Blekinge, Gotland, Halland, Jön-
köping, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland, 
Skåne och Östergötland, 2015,  
http://www.vardavattendragen.se/Sv/Pages/
default.aspx.

Kulturmiljöer vid vattendrag - Framgångsfaktorer 
och problem för att beakta kulturmiljöer i  
anslutning till vattenvårdsåtgärder. Rapport  
från Riksantikvarieämbetet, 2016,  
http://samla.raa.se/xmlui/bit-
stream/handle/raa/12157/Rapp2018_9.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken : handbok, Riksantikvarieämbetet, 
Stockholm, 2014, http://samla.raa.se/xmlui/
bitstream/handle/raa/7811/Rapp%202014_46.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Landskapet är arenan. Integrerad landskaps karak-
tärs analys - en  metodbeskrining [Elektronisk 
resurs], Trafikverket, 2017,  
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/35569/
Ineko.Product.RelatedFiles/2017_180_land-
skapet_ar_arenan_integrerad_landskapsana-
lys_en_metodbeskrivning.pdf. 

Plattform Kulturhistorisk värdering och urval 
[Elektronisk resurs] : grundläggande förhållnings-
sätt för arbete med att definiera, värdera, priori-
tera och utveckla kulturarvet,  
Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2014,  
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/
raa/8235/RA%C3%84%20Plattform%20
Kulturhistorisk%20v%C3%A4rdering%20
och%20urval%20version%2020150119.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

7. Referenser

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2013-10-30-anordningar-for-upp--och-nedstromspassage-av-fisk-vid-vattenanlaggningar.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2013-10-30-anordningar-for-upp--och-nedstromspassage-av-fisk-vid-vattenanlaggningar.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2013-10-30-anordningar-for-upp--och-nedstromspassage-av-fisk-vid-vattenanlaggningar.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2013-10-30-anordningar-for-upp--och-nedstromspassage-av-fisk-vid-vattenanlaggningar.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2013-10-30-anordningar-for-upp--och-nedstromspassage-av-fisk-vid-vattenanlaggningar.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/aldre-publikationer/ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/2012-02-07-ekologisk-restaurering-av-vattendrag.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/aldre-publikationer/ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/2012-02-07-ekologisk-restaurering-av-vattendrag.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/aldre-publikationer/ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/2012-02-07-ekologisk-restaurering-av-vattendrag.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/aldre-publikationer/ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/2012-02-07-ekologisk-restaurering-av-vattendrag.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/aldre-publikationer/ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/2012-02-07-ekologisk-restaurering-av-vattendrag.html
http://www.sim.se/upl/files/134814.pdf
https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/25893.pdf
http://www.vardavattendragen.se/Sv/Pages/default.aspx
http://www.vardavattendragen.se/Sv/Pages/default.aspx
samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/12157/Rapp2018_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/12157/Rapp2018_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/12157/Rapp2018_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7811/Rapp%202014_46.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7811/Rapp%202014_46.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7811/Rapp%202014_46.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/35569/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_180_landskapet_ar_arenan_integrerad_landskapsanalys_en_metodbeskrivning.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/35569/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_180_landskapet_ar_arenan_integrerad_landskapsanalys_en_metodbeskrivning.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/35569/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_180_landskapet_ar_arenan_integrerad_landskapsanalys_en_metodbeskrivning.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/35569/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_180_landskapet_ar_arenan_integrerad_landskapsanalys_en_metodbeskrivning.pdf
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8235/RA%C3%84%20Plattform%20Kulturhistorisk%20v%C3%A4rdering%20och%20urval%20version%2020150119.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8235/RA%C3%84%20Plattform%20Kulturhistorisk%20v%C3%A4rdering%20och%20urval%20version%2020150119.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8235/RA%C3%84%20Plattform%20Kulturhistorisk%20v%C3%A4rdering%20och%20urval%20version%2020150119.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8235/RA%C3%84%20Plattform%20Kulturhistorisk%20v%C3%A4rdering%20och%20urval%20version%2020150119.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8235/RA%C3%84%20Plattform%20Kulturhistorisk%20v%C3%A4rdering%20och%20urval%20version%2020150119.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Riksantikvarieämbetet | 08-5191 80 00 | registrator@raa.se | www.raa.se


