
- r - .. 
~ .. - ' 

Bevarai;,deprogram för 
OGili.ngs l an d s kapet 

j 

-

söD ~RA ~ H~l~s~ ~~NGLAND 
, 
l 

j 

l 



BEVARANDEPROGRAM 
•• 

FOR ODLINGSLANDSKAPET 

Program för bevarande av natur- och kulturvärden 
i odlingslandskapet i Gävleborgs län 

Södra Hälsingland 

Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 1996:8 



FÖRORD 

Insikten om natur- och kulturvärdenas betydelse i 
odlingslandskapet har ökat. Den gradvisa mark
nadsanpassning, som låg till grund för 1990 års 
livsmedelspolitiska beslut, innebär att dessa vär
den hotas om markanvändningen förändras. Detta 
föranledde beslutet om atttafram länsprogram för 
bevarande av odlingslandskapets natur-och kultur
värden. 

Bevarandeprogrammet skall vara ett långsiktigt 
program för skötsel och förvaltning av natur- och 
kulturvärdena i odlingslandskapet Det skall ut
göra underlag för den fysiska planeringen och för 
samordning och styrning av samhällets olika for
mer av ekonomiska ersättningar och stöd till det 
värdefullaste områdena. Programmet skall också 
kunna användas för information till lantbrukare 
och allmänhet, och för att sprida kunskap om det 
historiska sambandet mellan natur och kultur. 

Bevarandeprogrammet skall följas av ett kort
siktigt åtgärdsprogram. Detta skall utgöra en 
verksamhetsplan för vilka åtgärder som skall ini
tieras och genomföras under de närmaste tre åren. 
Det är viktigt att åtgärdsprogrammet blir sektors
övergJipande. En samordning av de samhälleliga 
resurserna är nödvändig för att uppnå ett bra 
resultat j bevarandearbetet 

Sedan det livsmedelspolitiska beslutet 1990 

har mycket hänt. Från en nationell marknadsan
passning av jordbruket, har vi börjat en anpass
ning till den europeiska jordbrukspolitiken. EU
medlemsskapet har ändrat förutsättningarna för 
exempelvis möjligheteroa tilllandskapsvårdser
sättning i sin nuvarande form. Behovet av ett 
bevarandeprogram har dock inte minskat på grund 
av detta. En samlad redovisning av de områden 
som speglar länets odlings- ochkolonisationshisto
ria, är av stor betydelse för samhällsplanering och 
för natur- och kulturmiljövårdsarbetet 

Programmet har på länsstyrelsens uppdrag ut
arbetats av Kelvin Ekeland som varit projekt
anställd. Gunvor Gustafsson och Jan Lundeli vid 
Hälsinglands Museum har bidragit med kultur
historiska synpunkter, fåltkontroller och urval. 
Kel vin Ekeland har skri vit de inledande avsnitten 
om länets odlingslandska p. Lena Landströ m, läns
styrelsen, har skrivit de avsnitt som rör jordbru
kets utveckling, värdena i odlingslandskapet samt 
målen för bevarande. En viss bearbetning av 
programmets allmänna del har skett av länsstyrel
sens ledningsgrupp för kulturlandskapsfrågor 
genom Erik Nordin. Slutlig redigering har utförts 
av Lena Landström, Kjärstin Pelttari och Jennie 
Nilsson. 
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INLEDNING 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

"Jordbrukets miljömål är au slå vakt om ett rikt 
och varierat odlingslandskap och att minimera 
jordbrukets miljöbelastning på grund av 
växtnäringsläckage och användning av be
kämpningsmedel. Det är viktigt att odlings
landskapets natur-och kulturmiljövärden beva
ras. Elt rikt och varierat odlingslandskap är av 
central betydelsejörflora,Jauna ochföratt säkra 
den genetiska mångfalden. Jordbruket skall såle
des beakta behovet av en god miljö och en långsik
tig hushållning med naturresurserna." ( Prop1989/ 
90:146). 

Jordbrukets miljömål är så1edes betydligt mer 
långtgående än det vårdslösa uttrycket, "behålla 
eu öppet landskap", som man ibland hör. Miljö
målen gäller naturligtvis för jordbruket i hela 
Sverige. För Norrlands del får de emellertid en 
vidare betydelse: 

"Jordbruket i norra Sverige har en särskild 
regionalpolitisk betydelse, som grundar sig på 
den mcingfold av värde11 som näringen och dess 
verksamhet forknippas med. Jordbruket bidr01; 
förutommed den grundläggande produktionen av 
livsmedel, till alf upprälthål/a sysselsättning, be
follming och samhällsstruktur i dessa delar av 
landet. Jordbruket är betydelsefulltfor livsmedels
beredskapen och har därutöver en viktig rollför 
alf bevara landskapsbilden och de kulturella vär
den som hör samman därmed." (Prop 1989/ 
90:146). 

l varje län skall upprätlas ett program för beva
rande av odlingslandskapets natur- ocb kulnlr
värden. Beslutet om programarbetet harstatsmak
terna fattat med hänsyn, dels till den ökade insik
ten om den betydelse natur- ochkulturmiljövärdena 
i odlingslandskapet har, dels till förändringar i 
Ii vs medels- och jordbrukspolitiken, som kan leda 

ti Il au bevarandevärden hotas på eu mer drastiskt 
sätt än tidigare. 

Vidsträckta skogar och myrar, bergsområden, 
sjölandskap, uppsplittrade kustlinjer och odlings
bygder med en rad olika former av åkrar, ängar 
och hagar ingår i den rika variation av natur- och 
landskapstyper som karaktäriserar Svetige. Orsa
kerna till variationen finns bland annat i olikheter 
i berggrund, jordmån och klimat men också i 
historisk utveckling och markanvändning. 

Dc flesta s k naturtyper är i grunden kultur
skapade. En stor del av landets växtlighet och 
djurliv är kullurgynnat eller helt kulturberoende. 
När dessa naturlyper hotas, kan de miljöer som 
våra förfåder levt i, och även varit med om att 
forma, vara försvunna om bara några år. 

Det är viktigt att ett representativt urval av alla 
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 
bevaras. Den biologiska mångfalden är beroende 
av ett varierat landskap. Bebyggelsehistoriskt 
värdefulla miljöer från olika tiders och regioners 
odling skall också bibehållas. Olika bygder med 
sinaskilda formera v markutnyttjandeskall finnas 
representerade. 

Lyckas vi inre med bevarandearbetet blir vi 
arvlösa och förlorar vår fasta punkt i tillvaron. Vi 
förlorar e1f arenheter och har sämre förutsättningar 
att möta framtiden. 

SYFTE 

Bevarandeprogrammet utgör en samlad redovis
ning av natur- och kulturmiljövårdens bevarande
intressen i odl ingslandskapet Det skall vara 
länsstyrelsens långsiktiga program för skötsel och 
förva ltning av odlingslandskapets natur- och 
kulturvärden. Det skall revideras när så bedöms 
erforderligt. 
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Bevarandeprogrammet blir ett underlag för bl a: 
• Fysisk planering på olika nivåer. Bevaran

deprogrammet kan t ex bilda underlag vid 
planering av vägar och bebyggelse eller i den 
kommunala översiktsplaneringen. Kommu
nerna kan i översiktsplanen redovisa sin vilja, 
den hänsyn och de åtgärder som behövs för att 
bevara värdena i odlingslandskapet 

• Översyn av naturvårdsverkets-/riksantikvarie
ämbetets beslut om riksintressen, vad gäller 
agrara natur- och kulturvärden. 

• Tillämpning av naturresurslagens bestäm
melser om skydd mot åtgärder som skadar 
natur- och kulturmiljön. 

• Säkerställande med stöd av naturvårdslagen 
och kulturminneslagen. 

• Tillämpning av lagbestämmelser vid ned
läggning av jordbruksmark. 

• Samordning mellan bevarandeintressena och 
skogsvårdsstyrelsen vid skogsplantering på 
fd jordbruksmark 

• Beslut om statliga stöd till bevarande och 
landskapsvård. 

• Samordning och styrning av bevarandein
satser. Va1je rationell samordning av beva
randeåtgärder över de gränser, som satts av 
sektorsintresse och administration, är en re
sursförstärkning. 

• Tj])ämpning av hänsynsregler i naturvårds
lagen, kulturrninneslagen, skogsvårdslagen 
och skötsellagen. 

• Information till markägare och allmänhet. 
• Insatserför sysselsättning, service, turism mm. 

Bevarandeprogrammet utgör dessutom underlag 
för länsstyrelsens åtgärdsprogram för konkreta 
bevarandeåtgärder under den närmaste treårs
pedoden. 

ARBETSMETODIK 

Första steget 
i arbetet har varit att ställa samman den befintliga 
kunskapen om länets odlingslandskap och med 
denna som grund peka ut områden som kan ha 
höga samlade bevarandevärden. 

Följande material har använts: 
• Beskrivningar av områden som är av riksin

tresse för naturvård. 

10 

• Beskrivningar av områden som är av riksin-
tresse för kulturrniljövård. 

• Naturvårdsplaner för länets kommuner. 
• Ängs- och hagmarksinventeringen. 
• Underlag för kulturminnesvårdsprogram. 
• Byggnadsinventeringar. 
• Länets fornvårdsprogram. 
• Kommunala översiktsplaner. 
• Andra utredningar. 
• Litteratur. 
• Muntlig information. 

Andra steget 
var att genom fältkontrollerpröva tillförlitligheten 
i den sammanställning som gjorts på rummet. Det 
visade sig att underlagsmate1ialet var heterogent 
och att det var svårt att genom det få annat än 
diffusa indikationer på samlade natur- och kultur
värden. För att kunna presentera ett meningsfullt 
bevarandeprogram krävdes omfattande fält
kontroller av den gjorda sammanställningen. 

Tredje steget 
fåltarbetet, spräckte således tidsplanen och ge
nom systematiska fältkontroller gjordes en ny 
sammanställning. Sammanställningen redovisas 
kommun- och sockenvis. Något redovisat område 
kan ha uppmärksammats först i samband med 
fåltkontrollen. 

När arbetet med bevarandeprogrammet star
tade fanns redan en arbetsgrupp för kulturland
skapet i Gävleborgs län. En särskild kontakt
person för arbetetmed bevarandeprogrammet ut
sågs tidigt av samtliga kommuner. Arbetet med 
bevarandeprogrammet redovisades första gången 
för en större grupp vid en kommunkonferens i 
Söderhamn i maj 1991. 

I november 1991 hölls i Bollnäs en genomgång 
med kommunernas kontaktpersoner, arbetsgrup
pen för kulturlandskapet samt företrädare för ide
ella föreningar och jordbrukets föreningsrörelse. 
Vid denna sammandragning lades den strategi 
fast, som skulle mildra effektema av det spräckta 
tidsprogrammet. 

Arbetsgruppen för kulturlandskapet har vid 
sina sammankomster informerats om läget för 
bevarandeprogrammet 



LÄNETS ODLINGSLANDSKAP 

NATURLIGA FÖRUTSÄ TTNINGAR FÖR 
ODLING I LÄNET 

Gävleborgs län är variationsrikt i alla avseenden. 
Det berörs av fem natmgeografiska regioner och 
två agrara kulturlandskapsregioner. Vegetations
tidens längd är i södra länsdelen, på gränsen till 
Uppland, ca 200 dagar. I Ramsjö, längst i nord
väst, får man räkna med en månad kortare tid. 
Detta beror både på skillnaden i breddgrad och på 
höjden över havet. Års medeltemperatmen i länet 
varierar mellan +2,5° och +5°C. 

Bergarterna inverkar på markens naturliga bör
dighet. Gnejs och granit dominerar berggrunden. 
I aU mänhet är den näringsfattig och utan basiska 
inlagringar. Bara i södra Gästrikland finns bas
rikare inslag. Detta gör atl markens pH-värde 
kring Gävle och Sandviken är något högre än 
genomsnittet. Bergsjö har länets lägsta pH-vru·
den. 

ÅkeLjorden består till övervägande del av mjäla
lättlera. En del mojordar finns i Yoxnadalen, Fä
rila och i nedre Ljusdal-B juråkersområdet Utef-

O Moränsand. moränmo 

O Sand elleT grus på morän 

m Sand-, gros- eller roiiSlCilSjord\": 

ffi Läll mellanlera 

~ Mjällera 

D Mojordar 

Fig l. Åkermarkens mat}ordstype1: 
Efter: Atlas över Sverige 

ter Gästrikekusten, särskilt i H i Ile och Hanu·åoge, 
men även i mindre delar av Yalbo, Hedesunda, 
Åt·sunda och Österfämebo samt i hä lsingska Mo 
och Rengsjö, finns lerfria sand- och grusjordar. I 
hela länet har det varit gott om uppodlade moss
och kätTmarker. Dessa organogena jordar är nu i 
stor utsträckning tagna ur jordbruksproduktionen. 

KOLONISATIONS- OCH 
ODLINGSHISTORIA 

Bygden har i regel ett tydligt bebyggelse- och 
odJlngsmönster, som formats under inverkan av 
landformer, vattentillgång, jordmån och klimat. 
Topografiskt är bygden ofta en dalgång med en 
ä l v e ller en bäck i bottnen, ibland en uppgrundad 
havsvik. En rullstensås eller en annan geologisk 
formation hör vanligtvis till. Detta gör att mark
förhållandena varierar kraftigt. När marken togs i 
anspråk var detta en förde l, eftersom olikhetema 
i markens struktur gav en viss avkastningsgaranti 
trots vadationer i årsmån och annat. 

Fig 2. Åsar i Gävleborgs län. 
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Vattenlederna som tränger in i landetfrån havet 
och åsarna, som dels korsar dem, dels följer dem, 
skapade också ett nät av goda färdvägar. Ortnamn 
som Dalstuga och Mållongstuga påminner om de 
byggnader, "själstugor", som för längesedan upp
fördes till de vägfarandes skydd. 

Det är till sydsidan av åsar och höjdlägen som 
den järnåldersbebyggelse är knuten, som bildat 
stommen både för medeltidens och dagens odlings
landskap. Stränder, översvämningsängar, starr
mader och tillandningsmarker var viktiga förfoder
försötjningen, och det är i anslutning till dessa 
som bosättningen sker. 

Gästrikland och Hälsingland var ännu under 
medeltiden lövrikare än nu och denna landskapstyp 
bevarades och utvecklades av odUngsarbetet. Rent 
landskapsmässigt gjorde sig lövu·äden då mex 
gällande inom södra Norrlands kustland. I vilken 
utsträckning denna flora påverkat uppkomsten 
och lokaliseringen av den fasta bosättningen är 
svårt att bedöma. Att den haft betydelse är dock 
uppenbart. 

När bonden tog land i besittning, bedömde han 
också markens godhet efter örtflorans utseende. 
Den gamla ängsodlingen, som byggde på natu
rens grundvalar, införlivade tidigt hundratal av 
vildblommor med kulturen. Hävden av slåtter
markerna skyddade dem. Därför är artfrekvensen 
störst, icke på uunarken utan på inägorna, skrev 
landskapshistorikern Mårten Sjöbeck. 

Ett vanligt bebyggelsemönster är att gårdarna 
ligger högt med odlad mark närmast nedanför. 
Längst ner i dalen på den våta och frostlänta 
marken fanns slåtterängar med lador. Ibland, t ex 
längs älvarna, svämmades strandängarna över 
och gav därmed en tikare höskörd. 

Numera är skillnaderna i markstrukturen när
mast ettodlingshinder. Dränering, vattenreglering 
m m hör det moderna jordbruket till. Ofta är dock 
den gamla differentieringen av markerna klart 
skönjbar i bebyggelsemönstret. Under den långa 
tid bygden bebotts och brukats har avlagringen av 
kulturhistoriska minnen av olika slag blivit om
fattande. 

De stora skogsalJmänningarna förbehölls främst 
åtfiske,jakt, nävertäktoch bete. Mularoch klövar 
formade under århundraden en grässvål också i 
skogen. Bönderna flyttade undan för undan sina 
anspråk allt längre bort från bolbyn. Utmarkerna 
kom att överträffa inägorna i ekonomiskt värde. 

Bodland och fäbodar banade väg för nya fasta 
bosättningar. S ta ten understödde skogslandets ko
lonisering. Inflyttningen av finnar under 1600-
talet var ett led i politiken att bättre utnyttja 
"ödemarken". 

Gäsu·ikland och Hälsingland har ingen själv
klar historisk samhörighet. GäsUikland var ända 
till bötjan av 1300-talet en gammaluppländsk 
utmark, som tillhörde Upplandslagens giltigbets
område och var en del av det gamla Tiundaland. 
Gränsen mot norr gick i Ödmården, som än i dag 
bildar en naturlig gräns mellan Gästrikland och 
Hälsingland. 

Länsorganisationen grundades år 1634, och 
Hälsingland ingick då i ett större Västernonlands 
län. Gävleborgs nuvarande länsgräns är från år 
1863. Hudiksvall var residensstad till omkring år 
1650 då residenset flyttade till vasaslottet 
Gefleborg i Gävle. Tio år tidigare hade Gästrik
land förts till länet. 

Hälsingland visar i motsats till Gästrikland en 
mer nordändsk, boreal karaktär och en delvis 

Fig 3. Schematiserat tvärsnitt av en bygd med tillhörande skogsmark. 
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"renare bondeprägel''. När hälsingebonden beta
lade skatten i lin, betalade gästlikebonden i jäm, 
sägs det. Fäbodväsendet, dubblering av bostadshu
sen och bruket av härbren är dock exempel på 
företeelser i bebyggelsemönstret, som förenar de 
båda landskapen. 

I Gästrikland, ungefär i höjd med Gävle och 
Järbo, möts den centralsvenska gårdstypen med 
fågården skild från mangården, och den nord
svenska gården, som kännetecknas av en enkel 
fyrkantsplan. Etnologen Sigurd Erixon framhål
ler att Hälsingland är Sveriges stoltaste landskap 
i fråga om byggenskap. Åtminstone från 1700-
talet har Hälsinglands gårdar visat upp kring
byggda gårdsplatser omgivna av mera fritt lig
gande byggnader; härbren, lador, logar, bastu, 
smedja, brygghus, linskäkt osv. Han fortsätter 
dock med syfte på Gästrikland: Där något av den 
gamla bebyggelsen bevarats återfinnermansamma 
tendens att bygga in gårdarna i tätt slutna kom
plex, samma glada lust att bygga högt och smalt, 
att förse husen med fönster i slottsliknande mängd 
och få skorstenarna att sträva högt mot skyn. 

Nödår kommer regelbundet. Ännu under 1700-
talet visar årsväxten i Gästrikland en "förvånans
värd knapphet" och spannmålsskörden täcker inte 
den egna konsumtionen. Bristen regleras genom 
varuutbyte. 

Bollnäs är den enda hälsingesocken där sädes
skörden motsvarar behovet. Man äter kornbröd 

eller bröd bakat på blandat korn- och rågmjöl. När 
potatisodlingen vinner insteg vid slutet av 1700-
talet blir försö1jningsläget bättre. 

1700- och 1800-talet blev jordreformernas 
århundrade. Vid mitten av århundradet kom de 
första förordningarna om storskifte. Jordbrukens 
splittrade ägor skulle omfördelas så att det blev 
produktionskraftiga jordbruk med e tt fåtal sam
lade ägoområden. Möjlighetema till nyodling 
skulle också gynnas. 

Vid början av 1800-talet kom en radikalare 
omskiftesmetod, som kallades enskiftet. Enligt 
detta skulle en gårds ägor dras samman till ett 
enda område kring gårdsbebygge!sen. Eftersom 
detta system inte kunde tillämpas i mellanbygder 
och skogstrakter infördes rätt snart en modifierad 
skiftesform, som skulle kunna användas i hela 
riket. Det var laga skifte. Detta blev 1800-talets 
helt dominerande lantmäteriuppgift Följderna av 
skiftena blev lindrigare i Gävleborgs län än i 
många andra bygder. 

Det som bevarats finns kvar trots ständiga kon
flikter med förändringar, olika under olika tider. 
Idag är konflikterna större än någonsin. Möjlighe
ten till och skalan och omfattningen av föränd
ringar har aldrig tidigare varit så stora. 

Odlingslandskapet är betydelsefullt från be
varandesynpunkt på grund av den centrala his
toriska roll som det har haft. Dessutom gör 

Den kringbyggda 
hälsingegården är 
idag endast i 
undantagsfall 
bevarad. Däre1not 
finns många av de 
merfritt liggande 
byggnaderna runt 
gåreten kv01: Håvra 
Färila 
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Odlingslandskapet är överblickbart och utgör ett levande historiskt dokument. Bebyggelsen på 
höjd1yggens sydsluttning har samma läge som denförsta bosättningen. Den sanka marken, som idag 
hotas av igenväxning, var viktig slåttermark. Ladorna, spårenfrån den tidigare markanvändningen, 
och skiftesreformerna kan avläsas i dagens landskap. Hälsingtuna. 

överblickbarbeten att vru.je förändting får mer 
drastiska konsekvenser än i andra typer av land
skap. Det biologiska innehållet, som till stor del 
karaktäriseras av växter och djur vilka är be
roende eller gynnas av en traditionell hävd, gör 
odlingslandskapets bevarandevärden särskilt sår
bara. 

Utrotningshotad i dagens 
jordbruksdrift! 
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Traditionell hävd har också haft och har be
tydelse för byggnadsbeståndet Vissa byggnader 
kan berätta om hur marken utnyttjats, t ex storle
ken och utförandet på härbren och lador. Flera 
byggnadstyper är hotade dätför att de saknar 
användning i dagens jordbruksdrift och därmed 
blir alltför dyra att underhålla. 



NATURGEOGRAFisKA REGIONER 

Som stöd bland annat för arbetet med att välja ut 
representativa landskapstyper i ett bevaran
deprogram har gjorts en naturgeografisk region
indelning av Norden (NU B 1977:34). 

Den naturgeografiska regionindelningen utgår 
från de stora vegetationszonerna. De natur
geografiska regioner, som berör Gävleborgs län, 
är: 

26. skogslandskapet omedelbart söder om norr-
landsgränsen 

27. skogslandskapet norr om norrlandsgränsen 
28. Sydligt boreala kuperade områden 
30. Nonlands vågiga bergkullterräng med mel

lanboreala skogsområden 
32. NorraNorrlands och nona Finlands barrskogs

områden och bergkullslätter 

Fig 4. Naturgeografiska regioner i Gävleborgs 
län.. 

Skogslandet omedelbart söder om norr
landsgränsen (region 26) 
-den sydöstra delen av Gästrikland. Det är oftast 
skogbevuxna, låglänta, flacka områden, som är 

ganskarika på myrar. Vid kalkförekomster söder 
om Gävle är området floristiskt rikt. Slätten har 
legat under högsta kustlinjen. Stora åsstråk domi
nerar ofta landskapsbilden. Vegetationsperioden 
är 160-180 dagar. 

Skogslandet norr om norrlandsgränsen (re
gion 27) 
- området närmast hälsingekusten och större de
len av Gästrikland. Denna region, kännetecknas 
av skog-ochmynika, oftast flacka, relativtlåglänta 
områden. Anknytningen till region 28 är stark, 
men med flersydligaflorainslag, t ex ask. Havtorn 
kan utgöra ett j ögonfallande inslag på övre delen 
av havsstränderna. Området har Jegat under bög
sta kustlinjen. Morän dominerar men lokalt före
kommer finsediment med förutsättning för upp
odling. Vegetationsperioden är 160-180 dagar. 

Sydligt boreala kuperade områden (region 28 
b) 
- större delen av det centrala Hälsingland samt 
västra Gästrikland. Terrängen är vågig bergkull
terrängmedmellanliggande finsedimentdal ar. Den 
har till största delen legat under högsta kustlinjen. 
I barrskogarna finns på gynnsamma platser inslag 
av lågörtsvegetation och ädla lövträd, exempelvis 
lind, lönn och alm samt klibbal. Här och var 
förekommer bestånd av hassel. Pors är vanlig i 
myrkanter och på stränder. Bortsett från vissa 
sandplatåer od. är området myrfattigt Vege
tationsperiodens längd är omkring 160 dagar. 

Norrlands vågiga bergkullterräng med mellan
boreala skogsområden (region 30 a) 
- de skogrika områdena i norr och väster i länet. 
Regionen är morändominerad med moss- och 
risrika barrskogar. Den kännetecknas av tämligen 
kuperad terräng med mestadels låg till medelhög 
myrprocent Gränsen mellan höjder och dalar är 
ofta tydligt markerad. Vegetationsperiodens längd 
är 120-140 dagar. 

Norra Norrlands och norra Finlands barr
skogsområden och bergkullslätter (region 32 
a) 
- länets västra utpost mot Dalarna. Här består 
skogarna i huvudsak av barrblandskogar och tall
skogar på grovt moränmaterial, sorterade jordar
ter och hällmarker. loslag av lövträd som björk, 
asp, gråal och sälg förekommer. Regionen utgörs 
av ett höglänt område med speciellt hög neder
börd och hög myrfrekvens. Vegetationsperiodens 
längd är 120-140 dagar. 
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ODLINGSREGIONER 
I GÄ VLEBORGS LÄN 

Det har även gjo11s en indelning av det agrara 
kulturlandskapet (Nordisk ministerråd. Miljö
rappo•1 1987:3). Förenklat uttryckt är dagens 
kulturlandskap resultatet av människans förmåga 
ett utnyuja de naturgivna fömtsättningama för 
odlingen. Kolonisationsförloppetoch intensiteten 
i brukandel av eu område hör till de viktigaste 
kriterierna i en uppdelning av det agrara landska
pet. Bebyggelsens gruppering är en annan väsent
Ug faktor. En jordbruksbygd karaktäriserad av 
stora byar ger exempel vis ett helt annat intryck än 
ett område som domineras av ensamgårdar. Andra 
kriterier är uppodlingsgraden och gårdstätheten i 
dagens landskap. 

De agrara kulturlandskapsregionernas be
nämningar beskriver förhållandet mellan uppod
lade och skogbeväxta områden. På så sätt ankny
ter deras namn till dagens landskap. Gävleborgs 

län hör till: 

14. Södra Norrlands och norra Svealands kust
och odlingsbygder 

15. Södra Norrlands och norra Svealands skogs

bygder. 

Fig 5. Odlingsregioner i Gävleborgs län. 
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Södt·a Nofl'lands och norra Svealands kust
och odlingsbygder (region 14). 
Östra delen av Hälsingland och stön-e delen av 
Gästrikland har förts till den nordligare delen av 
odlingsregion 14. De förhistoriska bygderna i 
regionen tillhör NOlTianels största. Under me
deltiden var större delen av regionen koloniserad. 

Den strikta bystmkturen i Gästrikland ersätts i 
Hälsingland av en mer norrländsk, friare struktur, 
som gärna utnyttjar höjd- och skogsbrynslägen. 
Kontraslen mellan tätbefolkad bygd och 
obebyggda skogsmarker har sin mest utpräglade 
form i Hälsingland. Laga skiftet innebar endast 
undantagsvis att bystrukturen försvann . Utflytt
ningen av gArdar vid skiftet var förhållandevis 
liten. Torpbebyggelsen var ringa, men i Gästrik
land förekom ofta torp och smågårdar under bru
ken. Småbruk som styckats av från de större 
gårdarna bildar under 1900-talet ett särskilt be
byggelsemönster. 

Idag framstår regionen som ett område med 
hög gårdstäthet inom begränsade områden. I Häl
singland är det runt Dellensjöarna och längs älv
dalarna som den rika odlingsbygden finns, präg
lad av ett intensivt markutnyttjande runt gårdarna 
med de stora byggnaderna. Bygderna är skilda åt 
av vidsträckta utmarker-gamla betesskogar. Trots 
att jordbrukslandskapet är iögonenfallande, har 
skogen och skogsbruket alltid varit en mycket 
viktig del i jordbruksekonomin i Ljusnan- och 
Voxnadalen. 

J Gästrikland ~ir större delen av jordbruks
marken belägen vUster om mivle, från Valbo till 
Storvik, och framförallt i Torsåkersbygden, där 
jordbruket har en storskalig struktur som mer 
liknar det mellansvenska. T bygden längs Daläl
ven-Hedesunda och Österfårnebo- finns rikligt 
med fornlämningar. Jordbruksmarken har anor 
från järnåldern, men till stor del består den av 
utdikade och torrlagda myrmarker som uppodla
des under 1800-talet. 

Vegetabilieproduktionen i regionen karaktä
riseras av fodersäds- och vallodling, vilket hänger 
samman med områdets betydelse för mjölk- och 
köttproduktion. Viss fårproduktion förekommer. 

Södra Norrlands och norra Svealands skogs
bygder (region 15). 
Västra hälften av Hä lsingland och nordvästra 
delen av Gästrikland räknas till region 15. His
toriskt sett var detta område i mycket ringa om
fattning taget i anspråk för od ling och permanent 
bosättning före medellidens slut. En stor del av 
regionen koloniserades under perioden J 500-1800. 



Den rika odlingsbygden - region 
14- i den östra delen av länet. Delsbo. 

Under 15- och 1600-talen ägde också en statsun
derstödd finsk invandring rum och stora, ofta 
orörda skogsormåden koloniserades för svedje
bruk. 

Finnmarker uppstod bl a i gränstrakterna mel
lan Dalarna och Hälsingland. Bosättning ägde 
också rum i skogsområdena längs vattendelarna 
mellan de södra nonlandsäl varna. 

Finnbosättning i västra 
Hälsingland. Ersk-Mats, Hassela 

Idag har regionen en liten uppodlingsgrad. 
Gårdstätheten är mycket låg och karaktäriseras av 
ytmässigt mycket begränsade partier av landska
pet med hög gårdstäthet i ett i övrigt glest bebyggt 
01måde. Den jordbruksproduktion som före
kommer är i första hand inriktad på vall- och 
fodersädsodling som underlag för mjölk- och 
köttproduktion. 
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JORDBRUKETSUTVECKLINGILÄNET 

MARKANVÄNDNINGEN 

Den odlade marken ökade stadigt i länet fram till 
1930-talet. De sista 50 åren har åkerarealen mins
kat i omfattning med ca 30%. Minskningen har 
framför allt gällt små jordbruk, jordbruk i skogs
bygder och marginella marker med sämre läge 
och avvattning. 

Åkerarealen är dock, och har framför allt varit, 
ett dåligt mått på jordbrukets omfattning. Djur
hållningen har alltid varit viktig i länet och därför 
har även betesmarken varit betydelsefull. statisti
ken blister dock i tillförlitligbet om man söker 
efter jämförelser i totala betesarealer eller foder
volymer. 

År 1927 redovisades bete på flera olika mark
slag."Ordnad betesäng", som inte plöjdes, men 
kunde röjas, dikas, gödslas och frösås, "annan 
betesäng", som är naturlig betesmark på inägorna 
och "hage i skog" finns med i statistiken. Vad som 
saknas är de stora fria skogsbetena kring fäbo-

darna, som fortfarande för 65 år sedan hade stor 
betydelse. Totalt sett har länet förlorat ca 90% av 
sin bynära betesmark under perioden. Den "ord
nade betesängen", som .idag kan jämställas med 
den vanligaste betesmarken, betesvallen, har un
der samma tid ökat i motsvarande grad. 

Betesmarken gav djw·ens sommatfoder medan 
slåtterängen länge gav vinterfodret. Ä ven om 
slåttervall på åker hade stor betydelse också 1927 
fanns mycket av de naturliga ängsmarkerna fort
farande kvar, närmare 20000 hektar. Idag finns 
ingen ängsstatistik Enligt länsstyrelsens ängs
och hagmarksinventering återstår endast små frag
ment av det som en gång var ett mycket vanligt 
markslag, t o m basen i det äldre jordbruks
landskapet. 65 hektar, tre promille, av den ängs
areallänet hade 1927 finns kvar idag enligt ängs
och hagmarksinventeringen. Av naturliga, oplöjda 
och o gödslade betesmarker i god och kontinuerlig 
hävd, finns ungefär 500 hektar redovisade i ängs
och hagmarksinventeringen. 

JO?.P/3K.UK.5f1AR.K. t G/M.E/50f?f:;S L.XN fHL. TILLGÅNG LJG .5Tf\TfjT IK. 

/}_ awm"ttw CeJKffrM- h!Jr vMM odv Jr- 11tlv 11/.111;},; ~(rekf ckrs~#bo.Ytll 
1,01~ W 

SO/mw.hN 

Fig 6. Jordbruksmark i Gävleborgs län en! tillgänglig statistik. De använda begreppen har växlat och 
är inte alltid direkt översättbara. 
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l Hälsingland benämndes förr en stor del av 
marken svaljord. På andra håll i landet motsvara
des svaljorden av "äng i linda", som dock inte 
omfattade lika stora arealer. Svaljorden var slåt
tcrmark, som plöjdes och odlades med eo annan 
gröda vart 7 - l O: e år, Lex korn eller lin, elJer 
senare, för au förnya potalisutsäde. Denna mark
användning, var således en form av vallodling, 
slåttermark på åker, som var vanUg på 1700-talct 
och förmodligen tidigare, fram tillbörjanav 1900-
talet. I och med "den agrara revolutionen", som 
inleddes i mitten av 1800-talet, flyttades foder-

Fig 7. Antal betande djur i 
Gävleborgs län 1927 - 1992. 
Observera af/ Tidsskalan inte 
är helt symmetrisk. 
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Foto: Hälsinglands museum. 

Åkermarken 
!tig närmast 
gården, 
svaljorden 
strax nedanjö1: 
l dalbotten låg 
ängen. 
V ä s te räng, 
Dels bo. 

odlingen från ängen till åkern i forma v vallodling. 
Delta innebar, som benämningen antyder, en stor 
förändring av det svenska jordbruket och land
skapsbilden. Kanske var dock inte förändringen 
lika stor för det hälsingska landskapet, som för 
stora delar av södra Sverige, eftersom systemet 
med svaljord var så utbrett. Det kan också vara en 
anledning tiJJ au vi idag inte hittar särskilt stora 
arealer i ängs- och hagmarksinventeri ngen. 

"Annan gräsbärande mark" är ett samlings
begrepp för dc naturliga, del vill säga inte mark
bearbetade och gödslade, betes- och slåtter-

• För o lamm 

D Övr nötkreatur 

D Köttkor 

• MJölkkor 
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markerna. Sista året de redovisades i jordbruks
statistiken var 1980, då 4300 hektar annan gräs
bärande ma1·k redovisades. [dag bar upp
skattningsvis denna areal minskat med 25% till 
2700 hektar. I takt med att åkermark friställs och 
blir tillgänglig för betesdjur, kan arealen naturlig 
betesmark komma att minska ytterligare. Att låta 
djuren beta på åkermark framstår ofta som billi
gare och effektivare när det gäller transport och 
tillsyn av djur, och för djurens tillväxt. Risken 
finns således att även de sista resterna naturlig 
betesmark blir övergivna av betesdjuren till för
mån för åkermarksbeten. 

DJURHÅLLNINGEN 

Gävleborg är ettlän lämpatför animalieproduktion. 
Djurtätbeten är emellertid inte särskilt hög, fram
förallt inte i de väsh·a delarna av länet. Minsk
ningen av antalet mjölkkor under de senaste 50 
åren är relativt sett större än åkerarealsminsk
ningen. Idag finns 16 500 mjölkkor jämfört med 
48 000 år 1950. Dessutom fanns år t 927 ca 25 000 
hästar i Gävleborgs län. Den areal somkJ:ävdes för 

att förse dessa arbetshästar med foder är inte 
oansenlig. Lågt räknat måste ca 30000 hektar 
åker- och ängsmark ha gått åt för detta ändamål. 
Della motsvarar 25-30% av arealen, som på detta 
vis användes förenergiodling i form av bästfoder. 

För att försörja dagens djurbestånd med foder 
och beten krävs inte mer än 45-50 000 hektar. 
Den n a areal motsvarar de drygt 50 000 hektar som 
presenteras i bevarandeprogrammet. Dfu·emot 
finns intedjuren alltid därden mest bevarandevfuda 
marken ligger. Tvärtom liggerden högproduktiva 
åkermarken med stora djurbesättningar många 
gånger utanför bevarandeområdena. 

Idag sJås mjölkkorna ut på många mindre går
dar på grund av de alltför stora investeringar som 
krävs i byggnader och gödselvårdsanläggningar 
för fortsatt mjölkproduktion. r många fall duger 
dock stallarna till att håUa köttdjur. Kor för kött
produktion, dikor och amkor, är också ett djmslag 
som ökat de senaste åren. För landskapet är detta 
mycket värdefullt, då dessa djur är beroende av 
bele under hela sommaren. På företag med befint
Hga byggnader och naturbetesmarker, kan även 
uppfödning av stutar, något som av tradition jnte 
varit vanligt i länet, bli ett framtida alternativ. 

De bruna mjölkkoma har på många håll bytts ut motljusa elikor 
- uppfödning av kor för köttproduktion har ökat. Hedesunda. 
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DETVÄRDEFULLA ODLINGSLANDSKAPET 

Helheten och delarna i odlingslandskapet speglar 
tillsammans den odlings- och kolonisations
historia, som är typisk för en bygd. De naturvär
den som hör hemma i odlingslandskapet är fruk
ten av människans sätt att bruka och förvalta 
jorden under flera tusen år. Natur och kultur 
hänger ihop. De histmiska spår vi idag finner, är 
till alh·a största delen recenta, dvs nutida och inte 

äldre än från 1800-talet. Dessa spår och lämningar 
vittnar emellertid i sin tur om äldre tiders bruk
ande, vare sig det gäller något allmänt som en 
bygds utbredning eller något högst påtagligt, som 
ett odlingsröse. 

I detta avsnitt får bilder mustrera de natur- och 
kulturvärden vi finner i Gävleborgs län, och som 
sammantaget ger identitet åt bygden. 

Flera historiska skikt kan avläsas i landskapet. Åkermarkens utbredning från skogskanten ner mot 
dalgången är förhistorisk. Ängsladorna berättar om den tid då man tog hö på ängen i dalbottnen. 
Bebyggelsen är representativ för landskapet. Vissa delar av bebyggelsen ligger spridd och här
stammarfrån sent 1800-tal, men i samma bygd hittar man också rester av gamla bylägen. Det 
spikraka diket vittnar om 1800-talets nyodlarive1; då ~jön sänktes för att ge mer åkermark. 
Trogsta, Forsa. 
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Dikena och den. stenröjda ytan i beteshagen visar att marken tidigare varit åker- markanvändningen 
har ändrats, men har lång kontinuitet. Den naturliga betesmarken är en viktig restmiljö för de arter 
som är beroende av årlig och kontinuerlig hävd. Många av dessa arter är hotade idag. Fors, 
Öste/:färnebo. Foto: Jonas Lundin. 

Strandnäm bete gynnar en artrik flora. Denfria vattenytan är viktig i landskapsbilden. 
Ön, Hedesunda. 
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Fäbodvallen. Sambandet med odlingsbygden har brutits idag. Skogsbetet var ända in på 1900-talet 
jörutsäth1ingenjör boskapsskötseln. Ä ven om få fäbodar i länet är i traditionell drift, finns värdefulla 
biologiska, odlings- och byggnadshistoriska rester på många av dem. Torkelsbo, Ljusdal. 

Hästarna och hägnaden är ålderdomliga inslag i dagens jordbrukslandskap. Dalbottnen med sinfd 
slåttermark har dikats ut, tillförmånför ett rationellt och storskaligt jordbruk. Vålsta, Hudiksvall. 
Foto: Jonas Lundin. 
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Ängsladorna-hur längefår de stå kvar? J dagens jordbruk saknar de användning och uppfattas ofta 
som odlingshinde1: Förutom sin historiska betydelse bidrar de till att landskapsbilden vid ett ensidigt 
markutnyttjande blir mera levande. Trogsta, Forsa. 

Härbren - viktiga i gårdagens lantbruk. Dessa ståtliga byggnader har varit gårdens stolther och 
underhållits väl. Men. vem underhållerjordbrukets alla andra, mer anspråkslösa byggnade1; som inte 
längre har någon ekonomisk betydelse? Skästra, Järvsö. 
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Vägar kan. vara mycket gamla. Vägen sträckning berättar om kontakten mellan byar och gårdcu; om 
hur människor och djur harfärdats i landskapet. Längs vägrenarna tog man hö, och där man alltid 
har slagit vägrenen, finner vi en del av den mångfald av växter och dju1; som hörde hemma i 
traditionella jordbruket. Viingsbo, Ovanåke1: 

Vägar kan se olika ut. På sina håll finns fä gatan kvar- viigen som ledde djuren förbi inägorna till 
betet på utmarken. Hedsjä, Ramsjö. Foto: Stefan Gnmdström. 
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Det småskaliga jordbruket med sina restmilj öa Vem b tyr sig om dessa svålplöjda och småflikiga 
åkrar i framtiden? Grinduga, Gävle. Foto: Jonas Lundin. 

I det storskaliga jordbruket 
är de biologiska 
restmiljöerna få, men vägens 
sträckning, husen, de olika 
byggnadernas läge i 
förhållande till varandra 
samt åkermarkens 
utbredning utgör en helhet, 
som ger bygden dess 
identitet och som har ett 
värde i sig. Hög, Hudiksvall. 
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PROGRAM FÖR BEVARANDE 

MÅLFÖRBEVARANDET 

Den övergripande målsättningen är, att dagens 
jordbruksmark även fortsättningsvis hålls öppen 
och odlad. Framförallt gäller det den mark som 
redovisas i bevarandeprogrammet Ett fortsattlivs
kraftigtjordbrukärförutsättningen. Odlingen skall 
bedrivas med aktsamhet och hänsyn, så att Iand
skapets ku lturhistoriska och biologiska värden 
bevaras. 

Bevarandeprogrammet skall ge underlag för en 
prioritering mellan olika delar av odlings
landskapet, så att de begränsade resurserna kan ge 
bästa resultat. För att möjliggöra en prioritering 
har marken i bevarandeprogrammet värde
klassificerats i tre nivåer: 
I = högsta bevarandevärde 
n = mycket högt bevarandevärde 
m = högt bevarandevärde 

De medel som finns att tillgå för att direkt 
stödja målen är dock mycket begränsade. 

Länsstyrelsens direkta insatser för bevarandet 
(t ex ersättning för kultur- och naturvårdsinsatser, 
infotmation) måste inriktas på att: 

• Bevara ett allsidigt odlingslandskap, som är representativt för länet. 

• Bevara helheten, där värdet består av ett sammanhang, som biologiskaochkulturhistoriska 
delar bildar tillsammans. Det kan innebära en hel by eller bygd, iställetför en enskild gård. 

• Slå vakt om småbiotoper och historiska restmiljöer i odlingslandskapet med speciella 
natur- och kulturvärden. Det kan t ex vara fodermarker runt en fåbod, småflikiga åkrar, 
dikesrenar, hägnader och ängslador. 

• Bevara länets ängs- och hagmarker samt andra akut hotade marker med stora värden. 

• Skapa förståelse och intresse för odlingslandskapets natur- och kulturvärden samt det 
historiska sambandet mellan dessa. 

• Samordna resurser för att rikta mer omfattande åtgärder till bevarande a v särskilt värdefulla 
miljöer ur natur- och kulturhistorisk synpunkt. 
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STYRMEDEL- LAGSTIFTNING 

Hänsyn till natur- och kulturmiljön regleras, för
utom i kulturminneslagen och naturvårdslagen, 
även i naturresurslagen, plan- och bygglagen, 
lagen om skötsel av jordbruksmark samt i skogs
vårdslagen. En av länsstyrelsens uppgifter är, att 
på olika sätt skapa kunskap och förståelse för 
innebörden av dessa lagar. 

Kulturminneslagen och naturvårdslagen 
A Ila skall visa aktsamhet och hänsyn mot naturen 
och ku lturmiljön. Den som planerarellerutför ett 
arbete skall alltid se ti Il att skador så vitt möjligt 
undviks eller begränsas. Dessa reglerinJeder beva
randelagarna-naturvårdslagen och kulturminnes
lagen - och är en förutsättning för skyddet av 
bevarandevärdena i odlingens vardagslandskap. 

Särskilt viktigt att känna till är kanske den 
generella regeln i kulturminneslagen, som inne
bär au åtgärder, som förändrar eller på annat sätt 
skadar en forn lämning eller området i närheten av 
denna, inte får utföras (KML, 2 kap 6§). 

l naturvärdslagen finns en liknande regel, vil
ken innebär att sådant, som kan skada mindre 
områden vilka bildar livsrum förhotade djur- och 
växtalter eller annars är skyddsvärda, inte får 
utföras (NVL 21 §). För arbetsföretag som i vä
sentlig mån ändrar naturmiljön får länsstyrelsen 
föreskriva särskilda villkor för att begränsa eller 
motverka skador. Om sådana åtgärder inte är 
ti llräckliga får länsstyrelsen förbjuda företaget 
(NYL 20§). 

l januari 1994 infördes ett nytt biotopskydd, 
NVL 19§. Enligt detta får inte arbetsföretag utfö
ras, som kan skada skyddsvärda biotoper. Mindre 
åkerhol mar, öppna diken, stenmurar och odlings
rösen Ur exempel på sådana biotoper. 

Lagen om skötsel av jordbruksmark och 
skogsvårdslagen 
Hänsyn till natur- och kulturmiljövårdens intres
sen närdet gällerjordbruksmark regleras i skötsel
lagen. Jordbruksverket ger föreskrifter om hur 
naturvärden och kulturhistoriska spår i odlings
landskapet skall bevaras, förutom vad som regle
ras .i biotopskyddet Det kan röra sig om fäbod
stigar, brukn ingsvägar, större åkerholmar, betes
hagar med bevarade äldre fältformer eller äldre 
träd. 

För att sprida kunskap om innebörden av 
hänsynsparagrafernaoch biotopskyddet, kommer 
länsstyrelsen au på olika sätt informera om dessa 
i samband med kurser för jordbrukare. Målet är att 
anpassa informationen till liinets förhåHanden, 
när det gäller natur- och kulturmiljön. 

Ä ven i skogsvårdslagen finns krav på hänsyn 
till naturvårdens och kulturmiljövårdens intres
sen. Varsamhet med mi ljön skall iakttas vid alla 
skogliga åtgärder. skogsbruket skall ta särskilda 
hänsyn till känsliga växtlokaler, områden av stor 
betydelse fördjurlivet samt objekt av kulturhisto
riskt intresse. 

För information av kulLUrminneslagens inne
börd när detgällerskydd av fo rnlämningar, bidrar 

Odli11gröset fcir inte tas bort en/ biotopskyddet, NVL 19§. 
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länsstyrelsen med projektmedel till skogvårds
styrelsens kampanj " Kulturmiljövård i skogen". 

EKONON.USKASTYRMEDEL 

J och med Sveriges medlemsskap i EU förändra
des möjligheterna att direkt styra ekonomiska 
medel ti Il ett bevarande av hotade mBjöer i odlings
landskapet. Detta hade, fram till 1994, skett i form 
av avtalsbundna ersättningar, framförallt ersätt
ning för landskapsvård och NOLA (Naturvårds
åtgärder i odlingslandskapet). 

* Landskapsvårdsersättning utgjorde ersättning 
för skötsel av odlingsmark med stora natur- och 
kulturvärden, där helhetsbilden av landskapet var 
viktig i värdebedömningen. Landskapsvårds
ersättningen inrättades 1990 i samband med be
slutet om en ny livsmedelspolilik. 

* NOLA-ersättningen inrättades 1986 för vård 
av odlingslandskapets värdefullaste, hävdberoende 
biotoper vilka också är viktiga som kulturbärare. 
Det har framförallt rört s ig om ängs- och hag
marker med kontinuerlig hävd, som ej har gödslats 
eller plöjts och därmed innehåller höga naturvär
den. NOLA-ersättningen har i högre utsträckning 
än landskapsvårdsersättning använts till relativt 
små och isolerade objekt. 

För budgetåret 94/95 fanns 7 milj kr till land
skapsvård och l milj kr till NOLA i Gävleborgs 
län . För att stödja he la den areal som återfinns i 
bevarandeklass 1-111, skulle krävas omkring 35-
40 milj kr. 

EU:s miljöstöd innehåller delar som ersätter 
landskapsvårds-och NOLA-crsättningen. I miljö
stödet ingår bl.a. s töd till naturliga fodermarker 
och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Eftersom 
jordbruksstöden inom EU utgår som generella 
areal bidrag, kan Länsstyrelsen inte på samma sätt 
som tidigare styra de ekonomiska medlen till 
vissa bygder eJler miljöer. Målsättningen är ändå, 
att genom information och rådgivning håUa kvar 
en hög ambition när det gäller vård och skötsel av 
de mest värdefulla miljöerna, på samma sätt som 
var avsikten med de tidigare avtalen. 

Utöver generellajordbruksbidrag finns följande 
medel för vård av natur- och kullurmiljöer i odlings

landskapet. 

* Anslaget för vård av naturreser vat mm. 
Medel för vård av objekt som bevaras genom 
säkerslällandc med stöd av naturvårdslagen. 

* K ulturvårdsåtgärder i odlingslandskapet 
(KOLA) och vård av romlämningar - ersätt
ning för vård och bevarande av kulturhistoriska 
element i odlingslandskapet Målet är att, förutom 
fornlämningar, med hjälp av dessa medel bevara 
exempelvis gamla hägnader och ängslador eller 
att ersätta kostnad för stängsling för betesdjur vid 
fåbodar eller andra värdefulla kulturmiljöer. 
l orättades 1987. 

* Kommunala medel och medel frå n la ndsting 
och s tiftelser (fonder). 
Od lings.landskap som är av lokalt intresse, bör 

Exempel på ovarsam avverkning. Kulturhistoriska lämningar kräver särskild 
hänsyn i skogsbruket! Achjöbergsvallen, Los. 
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finnas med i kommunernas översiktsplaner. Det 
bör också finnas möjlighet att på olika sätt bidra 
till bevarandet av dessa marker från kommunalt 
hå1l, ekonomiskt eller på andra sätt. 

Övriga stöd och bidrag 
Utöver de avtalsbundna ersättningarna finns an
dra stöd som kan påverka landskapet. Det är 
angeläget att fördelningen av stöd och bidrag 
samordnas . Glesbygdsstöd kan exempelvis sam
ordnas med KOLA-ersättning för att på detta sätt 
uppnå en resursförstärkning. Kriterierna för hur 
stöd fördelas bör inte motverka varann. Marksom 
börvårdas enligtföreskrifterför kultur- och natur
miljöer i miljöstödet exempelvis, får inte exploa
teras med hjälp av andra statliga stöd. 

De stöd och bidrag som kan användas för att 
stödja bevarandearbetet är: 

* Landsbygdsstöd - Landsbygdsstöd ersatte 117 
1994 det tidigare glesbygdsstödet, som bara kunde 
ges i glesbygdsområden. Landsbygdsstöd kan ges 
till all landsbygd för investering till såväl jord
bruksföretag som andra företag för att bevara/öka 
sysselsättningen. Stödet administreras av länssty
relsen. 

* Natur- och kulturvårdande åtgärder i sko
gen. skogsvårdsstyrelsen kan ge bidrag för di
rekta kostnader för natur- och kulturvårdsåtgärder. 
Man kan också få bidrag för kostnadsfördyringar 
för skogsvårdsåtgärder som normalt görs, men 
som blir dyrare med naturvårdsanpassning, eller 
om en metod med stor natur- eller kulturvårds
nytta väljs. 

* Beredskapsarbeten och andra sysselsätt
ningsfrämjande åtgärder. Vård och restaure
ring av ängs- och hagmarker med hjälp av be
redskapsmedel har pågått sedan flera år. 

Jordbruksnäringen anses som en "varslad 
grupp". Detta innebär att Länsarbetsnämnden har 
en öppenhet för olika åtgärder som kan gynna 
näringen, t ex. kursverksamhet som ger kunskaper 
om bevarandearbete - "Landskapsvårdstjänst". 

ÖVRIGT 

Information och utbildning 
Det är viktigt att allmänt öka medvetenheten om 
bevarandevärdenas betydelse. Framförallt bör 
markägare och bmkare ges kunskap, kvalitets
medvetenhet och yrkesstolthet. Det kan ske på 
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olika sätt, t ex. i form av kmser för jordbrukare, 
där bevarande av natur- och kulturvärden kan ge 
nya aspekter på djurhållning och markanvändning. 
Att stimulera djurhållning och betesdrift är en 
viktig uppgift i bevarandearbetet Ett exempel på 
hur detta kan utföras är de kurser länsstyrelsens 
lantbruksenhet anordnar, där kunskap om natur
vård och kultmmiljövård integreras i utbildning 
om köttd jursuppfödning. Ett annat sätt är att sprida 
kunskap genom trycksaker, som kan inriktas på 
olika ämnen t ex. restaurering av ängs- och hag
marker eller vård av ängslador. Rädgivning om 
vård av natur- ocb kulturvärden är naturlig då 
skötselplaner upprättas i samband med bidrag till 
kulturmiljöer inom miljöstödet Information ocb 
rådgivning kan också riktas till andra målgrupper 
än jordbrukare, t ex. hembygds-och naturskydds
föreningar, kommuner och skolor. När det gäller 
information ochrådgivning om kulturmiljövård
framförallt fornminnesvård och byggnadsvård
har, förutom länsstyrelsen, Länsmuseet och 
Hälsinglands museum en stor betydelse. 

Länsstyrelsen skall också ha möjlighet att ini
tiera projekt, som avser vård i olika former till 
sanilade bygder med stora värden, där ett flertal 
markägare och jordbrukare kan ingå som av
talstecknare för att säkerställa området. 

Att satsa på helhetsmiljöer är viktigt, då en
skilda detaljer i landskapet, lösryckta från sitt 
sammanhang, inte gör odlingshistorien begriplig. 
Trots detta är landskapselement som hägnader, 
fornlämningar, lador och få gator ett mätbart sätt 
att uppfylla kriterier för vad som är en kulturhis
toriskt värdefull miljö. Om dessa historiska land
skapselement finns representerade på en eller ett 
fåtal gårdar i en avgränsad by, finns det stora 
möjligheter att uppnå bevarande av helheten ge
nom landskapsvårdsavtaL 

Ofta är dock inte helheten avgränsad. En 
odlingsbygd kan ha stora kulturhistoriska värden 
även om det är svårt att peka på vilka detaljer det 
är, som gör landskapet värdefullt. Värdet kan 
bestå i bebyggelsens läge i landskapet, den odlade 
markens utbredning, spår av tidigare markan
vändning som t ex. ängslador - allt detta som 
tillsammans speglar kolonisations- och odlings
historia. Denna helhet kan omfatta mycket stora 
arealer. I Gävleborgs län rör det sig oftast om 
odlingsbygden i ä l v dalarna. Trots att den 
landskapsbilden är värdefull och kanske även 
hotad, har man i många fall i brist på pengar, 
tvingats prioritera de mer avgränsade, småbrutna 
bygderna, som är representativa för vissa delar av 



länet, men långtifrån för aiJa. I de större, sam
manhållna bygderna måste man förlita sig på att 
jordbruksdriften är lönsam i sig, något som inte 

alltid är självklart. Här är det viktigt att andJa 
satsningar samordnas, så att bästa möjliga förut
sättningar ges för jordbrukets framtid. 

Ett levemc/e jordbruk bevarar bilden av det öppna landskapet. Jordbruket, med dess inkomster av 
produktionen, är också förutsättningen för att odlingslandskapets mer specifika värden ska kunna 
vårdas. Flo1; Mo. 
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SARSKILT UTVALDA OMRADEN 
IGÄVLEBORGSLÄN 

KRITERIER OCH KLASSIFJCERING 

Praktiskt taget alla bygder i länet är av sådan 
karaktär att bevarandesynpunkter kan läggas på 
dess framtida utveckling. De är bitar i odlings
historiens pussel. Vissa bygder har givetvis stöne 
värden än andra. De kan innehålla allsidigare och 
tätare samlingar av odlingshistoriskt intressanta 
spär och företeelser än andra eller vara känsligare 
för förändringar. Vidsträckta bygder kan ha stora 
landskapsbilds- och kulturmiljövärden trots att 
det ibland är glest mellan de betydelsebärare som 
kräver särskild vård för att bli bevarade. Det är 
därför inte möjligt att begränsa bevarande
programmet till ett fåtal koncentrerade områden 
och helt lämna landskapet i övrigt åsido. 

Genomgående hyser områdena en kombination 
av de bevarandevärden, som ibland spaltas upp i 
natur- och kulturmiljövärden. En uppspaltning på 
naturvärden och kulturmiljövärden är 1 samman
hanget omöjlig eftersom bevarandeprogrammet 
gäller odlingslandskapets värden. Där har biolo
giska och alla andra naturgivna förutsättningar en 
självklarodlingshistorisk dimension och därmed 
också ett kuJturmiljövärde. Skulle något natur
värde finnas, som saknar koppling till odlings
historien, hör det inte hemma i det här sam
manhanget. 

Som tidigare nämnts är de tre redovisade klas
serna: 

* Högsta bevarandevärde J 
* Mycket högt bevarandevärde H 
* Högt bevarandevärde m 

Klassificeringen är resultatet av en samman
vägning av ett antal kriterier, av olika styrka, som 
använts för bedömningen av bevarandevärdena. 
Kriterierna gmndar sig på de värden som presen
teras i avsnittet "Det värdefulla odlings
landskapet". Som regel gäller de flesta kriterier 
för de områden som valts ut. 

Höga värdekriterier kan vara att ett område: 

A bevarar en helhetsbild. Det är när området 
bildar en komplett jordbruksmiljö av typisk 
karaktär, som t ex bondebygcl, ny
byggesområde eller fåbodskog. 
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B är representativt för eller ger identitet åt 
bygden. Det är när området har kvar bio
logiska, bebyggelsehistoriska och andra kul
turhistoriska kvaliteter, som varit känne
tecknande för landets, regionens eller byg
dens odlingslandskap från ianspråktagandet 
ti Il våra dagar. 

C har lwntinuitet i användningen som jord
brul<smarl<. Det är när området har kultur
historiska spår och strukturer samt biologiska 
värden, som är resultatet av en obruten, tradi
tionsenlig hävd. Det kan gälla naturliga foder
marker, dvs. betes- och slåttermarker, med 
sinakaraktäristiska vilda växter och djur. Det 
kan gälla ursprungliga eller äldre djutTaser 
och växtarter, vilka ännu används i jordbru
ket. Det kan gälla äldre bebyggelsemiljöer, 
dvs. platser där byggnader, brukningsvägar, 
hägnadssystem, åkerformer, dikessystem, 
odJingsimpediment, olika slags fornlämningar 
osv, finns relativt intakta. 

D är mångformigt och artrikt med ett hävdbe
roende eller hävdgynnat växt- och djurliv. Det 
är när vissa traditionellt brukade marker, främst 
naturliga fodermarker av skilda slag, men 
även andra restmiljöer, finns kvarinom områ
det och gerförutsättnjngarför biologisk mång
fald. 

E innehåller till jordbroksnäringen knutna i 
byggnader eller artet; som är eller i snabb 
takt håller på att bli rariteter. Det gäller 
genuina, gan1la hus och överloppsbyggnader, 
det gäller hävdgynnade eller hävdberoende 
hotade, sårbara eller sällsynta växt- eller djur
arter. 

F är tillgängligt för besök.Det är när ormådet 
ligger nära en tätort eller en allmän väg och 
människor fritt kan vistas där. 

G ger besökaren värdefulla upplevelser. Det kan 
vara att onu·ådetger möjligheter att lära känna 
odlingslandskapets växt- och djurliv, förstå 
samband mellan de biologiska/levande vär
dena och områdets bebyggelse och hävd
historia, att det dessutom är allmänt trivsamt 
osv. 



H har förutsättningar att bibehålla nämnda vär
den. Det innebär att de kan säkerställas på 
något vis. 

Kriterierna F och G är stödkritelier, och inte 
avgörande för värclebedömningen. Detsista krite
riet, H, kommer att beaktas vid urval till åtgärds
programmet. 

PRESENTATION 

De särskilt utvalda områdena i Gävleborgs län 
presenteras kommunvis i tre delar. I föreliggande 
del beskrivs de utvalda områdena i Södra Häl
singland (Siffrorna anger kommunnumret): 

21 Ovanåker 
82 Söderhamn 
83 Bollnäs 

Kommun 

21 O l Ockelbo 

2104 Hofors 

2121 Ovanåker 

2132 Nordanstig 

2161 Ljusdal 

2180 Gävle 

2181 Sandviken 

2182 Söderhamn 

2183 Bollnäs 

2184 Hudilesvall 

GÄVLEBORGs 

LÄN 

AJeal AJeal 
objekt klass I, 

ha 

16 770 

9 1125 

51 2 296 

50 l 027 

80 6906 

29 l 057 

37 1 517 

36 2677 

59 2600 

123 8 187 

490 27 162 

I de två övriga delaroa presenteras kommunerna i 
Norra Hälsingland: 

32 Nordanstig 
61 Ljusdal 
84 Hudiksvall 

resp kommunerna i Gästrikland: 
01 Ockelbo 
04 Hofors 
80 Gävle 
81 Sandviken 

01mådena i klass I-ffi visas översiktligt på en 
länskarta. I tabellen nedan anges antal objekt, 
total areal och areal fördelat på olika klasser i 
bevarandeprogrammet samt total åkerareal för 
respektive kommun. En utförligare lista med area
ler i de olika församlingarna finns med i den 
inledande beskrivningen av vatje kommun. 

Areal AJ e aJ Totareal Totareal 
klass II, klass m, klass T-III, åker, ha 

ha ha ha (1992) 

897 1202 2 869 3 239 

250 334 l 709 3 057 

433 232 2 96 1 3 148 

l 999 97 3 123 6 365 

1211 190 7 307 9 071 

857 1186 3100 5 496 

2939 1579 6 035 9 248 

l 878 408 4 963 5 691 

4 761 l 606 8 967 12465 

1397 127 9 711 13671 

16 622 6 961 50 745 74451 

Tab J. Antal objekt sam.t areaL mark i bevarandeprogrammet 
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Områdena presenteras sockenvis. Socknen är 
vald som en särskild redovisningsnivå därför att 
den har en enhetlig administrativ histOiia och 
kolonisationshisloden och den allmänna uppfatt
ningen om bygd är sockenrelaterad. Socken 
överensstämmer i allt väsentligt med församling 
när det gäller landsbygdsförhållanden. 

Beskrivnjngen bötjar med en förteckning över 
alla bevarandeområden i socknarna/församling
arna i kommunen. De inledande siffrorna anger 
vedertagna kommun- och församlingsnummer 

Fal<taruta: 

Nr: Kommun-, församlings- samt löpnummer 
Klass: l, 2 eller 3 

Källor, t·iksintresse: Kultur (RK),natur (RN) 

eller friluftsliv (RF) med munmerkod 

Bef skydd: Lagskydd eller privat initiativ. 
Klartext eller hänvisning ti ll naturvårds- eller 
kulturminneslag (NVL resp (KML) 

*Värdel<riterier: Kortfattat: 
a Bevarar en helhetsbild 
b Är representativt för e ller ger identitet åt byg

den i ett bebyggeJserustoriskt perspektiv 
c Har kontinuitet i användningen som jord

bruksmark 
d Är mångforrrugt och artrikt med ett hävd

beroende eller hävdgynnat växt- och djurliv 
e Innehål ler tilljordbruksnäringen knutna bygg

nader, anläggningar eller arter, som är eller i 
snabb takt håller på att bli rariteter. 

f Är tillgängligt för besök 
g Ger besökaren värdefulla upplevelser. 

Not: Kriterierna f och g har inte i faktarutorna 
redovisats på sådant sätt att de bör tillmätas någon 
större betydelse i urvalssammanbang. Däremot 
har tillgänglighet och upplevelsevärde använts 
som stödkriterier då klassificeringen gjorts. 
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Denna fungerar också som register över de be
skrivna områdena. 

De enskilda områdena presenteras dels i en 
faktaruta dels i en beskrivande text. Områdena 
anges med en kortfattad karaktäristik, som ger en 
helhetsbild. Därefter beskrivs landskap, bebyg
gelse, hävd samt eventuella särdrag och varia
tioner. En karta i skala l : l 00 000 visar det geogra
fiska läget för varje område. Paktarutans innehåll 
med förklaring till förkortnjngar anges nedan: 

Soclcen: Namn i klartext 

Areal: Hektar odlingsmark (gul yla på gula 
kartan, skala 1:20 000) 

Källor, övrigt: Naturvårdsplan (NYP), 

kommunal översiktsplan (ÖP), ängs- och 
hagmarksinventering(ÄoH), annan 
utredning(AU) 
Värdekrite1•iet·: a, b, c, d, e, f, g *(se nedan) 

Bef vård: Avser tillgodoseende av bevarande

värden (t ex NOLA eller fornvård- FY) 

DATABAS 
Den basinformation faktarutorna meddelar finns 
inlagd i en databas, som ger möjlighet till sam
manställningar och tabellariska redovisningar. 
Denna databas är också knuten till en geografisk 
databas, vilken möjliggör identifiering av och 
information om vruje utvalt bevarandeområde på 
länskarta n. 



o •• •• 

BEVARANDEOMRADENIGAVLEBORGSLAN 

- Klass 1 

e Klass2 

- Klass3 

Länsstyrelsen Gävleborg 1994-11-1 0/LL 

O km 50 km 
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BOLLNÄS KOMMUN 

Jordbruket, med åkerbruk och boskapsskötsel har varit den viktigaste näringen i Bollnäs. Men bönder
na försörjde sig dessutom på framställning av linprodukter, fiske, tjärbränning och kolning. I skogs
bygderna i sydväst finns idag rester av den omfattande finnkolonisation som ägde rum på l 600- och 
l 700-talen. 

Fortfarande har jordbruket stor betydelse och i Arbrå finns ett av länels nalurbruksgymnasier, det 
som tidigare var Nytorps lantbruksskola. Jordbruket har rationaliserats och i den centrala jordbruks
bygden längs Ljusnan, har mycket av den ursprungliga bebyggelsen moderniserats och anpassats till 
dagens förhållanden. Fortfarande präglas dock landsbygden av hälsingegårdarna från 1800-talets 
senare hälft. 

Areal i bevarandeprogrammet 
Odlingsbygden finns till stor del i anslutning till vattendragen- Ljusnaodalen samt vid sjöarna Vox
sjön och Herten väster om Boll näs, och Rengsjöbygden i öster. Här finns också en stor del av bevaran
deområdena, men även bygderna i anslutning till sjöarna väster om Kilafors har flera områden med 
högt bevarandevärde. Omkring 70 procent av dagens odlade mark finns med i bevarandeprogrammets 
klass l-3 enligt nedanstående sammanställning. 

Församling Antal Areal, Areal, Areal, Tot areal, Tot areal, 
objekt klass L, klass 2, klass 3, klass 1-3, odlad mark, 

ha ha ha ha ha 

Arbrå LO 312 L363 217 1892 2421 

Bollnäs 27 696 1420 944 3060 4693 

Hanebo Il 1247 845 o 2092 2555 

Rengsjö 5 345 68 1 o 1026 1298 

segersta 2 o 290 33 323 784 

Undersvik 4 o 162 412 574 714 

BOLLNÄS 59 2600 4 76 1 l 606 8 967 12 465 

l. Antal objekt och areal (ha) i klass l , 2 resp 3 samt total åkerareal 1993, ha 

Markanvändningens förändring 1927-1993 
J Bollnäs har nedläggningen av jordbruksmark varit mindre än för länet i övrigt. Omkring 80% av 
1927 års åkerareal finns kvar, i Rengsjö närmare 90%. När det gäller naturbetesmarkerna är förhållan
det det omvända, 80% har försvunnit. Av sJåtterängarna återstår endast fragment. 
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Areal Areal Are aJ 
åker, betesmark, slåtteräng, 
ha ha, ha 

Församling år 1927 år 1993 år1927 år 1993 år 1927 år 1993 

Arbrå 3049 2421 1378 85 o 1,3 

Bollnäs 6349 4693 1361 257 1192 4,2 

Hanebo 3122 2555 286 103 680 2,5 

Rengsjö 1476 1298 146 27 141 o 
segersta 1014 784 66 17 220 o 
Undersvik 837 714 431 19 o o 

BOLLNÄS 15847 12465 3668 508 2233 8 

2. Areal olika markslag år 1927 och 1993. Betesmark motsvaras av "ordnad betesäng" och "annan 
betesäng" 1927. Uppgifterna om slåtteräng 1993 är hämtadefrån ängs- och hagmarksinventeringen 
1993. 

Förändring i djurantal 1927- 1993 
Trots att den totala mjölkproduktionen i kommunen är avsevärt högre än för 70 år sedan, återstår 
endast 35% av antalet mjölkkor 1993 jämfört med 1927. Antalet övriga nötkreatur verkar däremot ha 
fördubblats, men det kan förekomma brister när det gäller den tidiga statistiken för ungdjuren. 
Den odlade marken är mer omfattande än vad som krävs för att odla foder till djuren. På sikt flnns 
därför Ii sk for att åkermark kommer att läggas ned, eftersom det är svårt at få lönsamhet i jordbruks
driften utan mjölk- eller köttproduktion. 

Församling AntaJ Antal övriga 
mjölkkor nötkreatur 
år 1927 år 1993 år 1927 år J 993 

Arbrå 481 674 188 1482 

Bollnäs 1950 947 662 1987 

Hanebo 952 853 259 1240 

Rengsjö 3832 424 1241 680 

segersta 589 257 193 384 

Undersvik 1730 228 627 457 

BOLLNÄS 9534 3383 3170 6230 

3. Antal nötkreatur år 1927 och 1993 
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BEVARANDEOMRÅDENIBOLLNÄSKO~ 

- Klass 1 

- Klass2 

~ Klass3 
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V ÄXSJÖ OCH BYGDEN KRING RÖSTEÅN 
Odlingsbygd vid älvdal, nyodlingslandskap vid sidodal 

Nr: 8303-0 t a-b 
Klass: a:3, b:2 
Källor, riksintresse: RF:2, NRL:j 1,2 

Bef skydd: 

Växsjön är en av dc stora älvsjöarna i Ljusnan. 
Den breder ut sig i dalen mellan Sjörgråberget i 
norr och solberget i söder. Rösteån slingrar sig 
fram i dalens fortsättning åt väster. 

a . Västra Växsjö är en stor, flack, öppen och 
välhävdad bygd med relativt nya, spridda gårdar. 
Karaktären tillhör 1900-talet. De flesta av 
gårdarna ligger i skogsbryn eller i träddungar. 
Flera stora brädlador och ett par timrade, sned
väggiga, står på täkterna. l norra delen av 
bygden ligger byn Rassten med enhetlig bebyg
gelse. Markerna kring Tokbäckens många 

Blå karta : 155 

Socken : Bollnäs 
Areal: a:520 ha, b:200 ha 
Källor, övrigt: NVP:29,27a-b,ÖP:R3, 
R l :4,Ö5,R2:2,s85, ö 13 
Värdekrite•·ier: a, b, c, c, f, g 
Befvård: 

forgreningar har antagligen vari t slåttermarker, 
jämngamla med byn. Söder om Rasslen, mot 
skogen, finns ett litet spritt utanvidsområde. 

Röste är en liten bybildning där stora gårdar 
från slutet av 1800-talet trängs på en liten 
utplanad kulle. Bebyggelsen är delvis välbeva
rad. På de flacka markerna finns flera stora 
brädlador. l de mer kuperade markerna söder om 
ån slingrar sig Rösteån (Galvån). l Norrbom, 
söder om Röste, finns flera småtorp spridda 
längs en åsväg. Här finns även en mera ordinär 
sekelskiftesgård med härbre. Mot Braxenbor i 
väster finns ett smågårdsområde. Odlings-

Skala: l: l 00 000 
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landskapet kring Hol mo består av nyodlings
marker liknande dem i omJådets övriga byar. 
Gårdarna, som är från olika tider, ligger spridda. 
Vid ett litet fall i ån ligger Holmo såg med 
tillhörande anläggningar. Ett naturbete finns på 
en höjd i närheten. Lador, även för löv, finns i 
skogskanten. Holmos betesmarker sträcker sig 
till Fröste, som ligger i västra delen av dalen. I 
söder bildar F rösteberget en tydlig gräns för 
dalens odlade mark. J F röste finns några mindre 
nybruk och gårdar. 

Längrenonutefter Rösteån ligger Åsbacka. I 
södra delen av byn finns flera sentida ny bruk och 
gårdar från sekelskiftet. Markerna är mer be-

42 

gränsade här än nere i dalen, men fortfarande 
utan odlingshinder. Ån bar regleringsdammar, 
varav en bildar Åsbackavikcn. Längre norrut 
heter ån Gal vån. 

I Gåsbo avslutas jordbrukslandskapet med en 
stor öppen nyodlingsbygd. Norr om Gås bo 
omges Galvån av gamla slåttennaiker. 

b. Byn Växsjös stora sekelskiftesgårdar ligger, 
som en radby längs vägen, ut på ett näs i västra 
delen av Växsjön. Till gårdarna hör enstaka, 
äldre byggnader. Ute på dc välhävdade täkterna 
finner man stora brädlador. l väster och norr 
finns en tät, modem vi llabebyggelse. 



RÖSTEBO 
Liten odlingsbygd vid älv 

Nr : 8303-02 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: RF:2, NRL:3: 1,2 

Bef skydd:NVL 

Bebyggelsen bevarar i enskilda byggnader flera 
drag av äldre byggnadsskick. l södra delen av 
byn finns en gårdsanläggning där boningshuset 
har brutet tak och andra detaljer, som får tankar
na tiU en högreståndsbyggnad från slutet av 
1700-talet. 

Blå karta: 155 

Socken: Bollnäs 
Areal: 59 ha 
Källor, övrigt: NVP:29, 43NR, ÖP:R3,R1:4 

Värdekriterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

Gårdens h~irbren har locklistpaneL Bakom 
gården ligger två v~ilbevarade sekelskifteshus. 
Även här finns härbren. l norra bygden finns en 
liten gård med en ovanlig dubbellada timrad i 
rundvirke. 

Skala: l : l 00 000 
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VÄXBOBYGDEN 
Odlingslandskap med bitvis kuperad dalgång 

Nr: 8303-03 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:62, RK:402, RF:2 
NRL:3.1,2 

Befskydd: 

Växbodalen är en stor, vidöppen, delvis kuperad 
och levande jordbruksbygd med stora, spridda 
gårdar. Centralt i bygden ligger Södersjön. Djupa 
skogar omger dalen. 

Bykärnan i Väx bo by låg ursprungligen vid 
den lilla Västersjön, öster om Växsjön. Där 
ligger Wallins, en av Hälsinglands praktfullaste 
gårdar. Efter laga skifte på 1870-talet flyttades 
flera gårdar ut mot skogsbtynen mnt dalen. Där 
ligger de i en sträng utefter byvägen. I samband 
med skiftet på bötjades sjösänkningar och ut
dikningar, något som gav dalens bönder bortåt 
150 ha ny åketjord. I sluttningarna ner emot 

Blå karta: 155 
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Socken: Bollnäs 
Areal: 365 ha 
Källor, ÖVI'igt: NVP:37,ÖP:R3,R6,Ö7 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: KOLA 

dalbottnen finns flera lador. 
I östligaste delen av Växbodalen är marken 

mer kuperad. Markerna är välhävdade. En hel 
linberedningsanläggning finns i Trolldalen där 
Växboån bryter igenom Ljusnanåsen. Västra 
Väx bo bar flera äldre välbevarade byggnader. 
Norr om Västersjön ligger små oregelbundna 
täkter. Här finns också en bautasten och tre 
gravhögar. Den slingrande vägen är ett AK
arbete från 1930-talet. 

Till Växbodalen kan också räknas nyodlings
markerna kling stora Vansjön. Här ligger flera 
gårdar med sekelskifteskaraktär. 

Skala: l : l 00 000 



ERIKNÄSBO 
Nyodlingsbygd med stora timmerlador 

Nr: 8303-04 
KJass: 2 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Eriknäsbo ligger på gränsen mot Alfla socken. I 
en vid och flack dal är gårdarna mestadels 
spridda längs byvägen. Bebyggelsen har karaktär 
frän sekelskiftet. En äldre gård ligger där den 
gamla bykäman verkar ha funnits. Här finns 

Blå karta: 154, 155 

Socken: Bollnäs 
Areal: 11 8 ha 
Källor, övrigt: ÖP:R2.2 

Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Bef vård: 

även flera äldre byggnader i timmer. 
Söder om vägen står flera stora timmerlador i 

dalens botten. l samma stråk står också stora 
brädlador, Liksom de på täkterna norr om vägen. 

Skala: l: l 00 000 
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KLITTEN OCH SÖRÄNG 
Nybruksområde med spridda gårdar och fäbod 

Nr: 8303-05 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

VidAlftagränsen, där Voxnan rinner in i Bollnäs, 
finns ett statt nybmksområde. Gårdarna i KJitten 
ligger spridda. På byns högsta punkt ligger den 
äldsta gården, som fortfarande bmkas. På 
utdikade marker i omgivningarna finns nybmk i 
fotm av Per-Albintorp. 

På de flacka, dikade markema står stora 
brädlador och även någon av rundtirnn1er. 
Markerna är i hävd. I skogskanten, sydöstra 

Blå karta:l54, 155 
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Socken: Bollnäs 
Areal: 120 ha 
Källor, övrigt: ÖP:X,Öl6,Öl4,R2.2 

Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

delen av byn, ligger en fåbod. Den består av en 
enkelstuga och ett fåhus med sju båsplatser. 
Flera ensamliggande fåbodar har funnits i 
området. 

Marken i Söräng är mer småbmten och stenig 
än i grannbyn Klitten. Bebyggelsen är mycket 
blandad. I västra delen av byn finns en gård med 
storblackiga betesmarker. Vid landsvägen är byn 
tätortsliknande. Järnvägen går genom byn. 

Skala: l : l 00 000 



FJÄLEMFL 
Odlingslandskap i inlandsdelta 

Nr: 8303-06 
KJass: 2 
Källor, ri ksintresse: RK;:424 

Befskydd: 

Alldeles innan Voxnan breder ut sig i Voxsjön 
möter den Anneforsån och bildar ett låglänt, 
deltalikt älvlandskap. Delvis är landskapet 
kuperat, men sankmarker med lövskog och tidvis 
översvämmade partier präglar området. Detta 
har gett goda fodermarkcr, något som lockade 
till bosältning. 

Vid såväl Voxnans som Voxsjöns stränder 
finns strandängar, som till viss del hälls öppna 
med betesdjur men ofta också växer igen med 
lövsly. 

FjäJc delas av Anneforsän. Norr om än är 
markerna små och delvis ohävdade. Det finns ett 

Blå karta: 144, 145, 154, 155 

Socken : Bollnäs 
Areal: 625 ha 
Källor, övrigt: NVP:45,ÖP:Rl,3,Ö12, 
AU(1979.2) 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bcf vård: 

Per-Albin torp, annars är det mest yngre, om
byggda hus och villor. En äldre, delvis raserad 
bro leder över än. Söder om än ligger gärdarna 
samlade i klungor. Till gårdarna hör många hus. 
Bebyggelsen är frän tidigt 1800-tal till sekelskif
tet. 

Mot Sörbo finns betesmarker med odlings
rösen. r Sörbo öppnar sig bygden och fålten blir 
större. Byns marker sträcker sig i en kuperad 
backsluttning utefter fjärdens och Särbosjöns 
norra stränder. Det är en levande jordbruksbygd 
med brukade täkter men igenväxande strand
ängar. 

Skala: l: l 00 000 
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Den äldre bebyggelsen är blandad med nyare 
villor. Gårdarna är oftast spridda, men på stran
den till Särbosjöns västra vik ligger de på rad, 
tätt intill varandra. Huvudsakligen har gårdarna 
sekelskifteskaraktär, men med inslag av äldre, 
traditionella byggnader. 
Alldeles vid Sörbosjön finns tre gårdar som 
ligger tätt intill varandra, i övrigt är bebyggelsen 
spridd. I Mödänge, som har odlad mark på båda 

Gården Knuts i Freluga 

48 

sidor älven, dominerar sekelskiftesbyggnader 
med stora ladugårdar. Åkrarna är stora och 
välhävdade. Det finns lövtäktsträd och en löv
lada. 

I centrum av Freluga finns en välbevarad, tät 
bebyggelse. Från Freluga och vidare in i grann
byn Edstuga, är markerna flacka och utan 
odlingshinder. Det är stora nyodlingar från 1800-
talets slut, som breder ut sig mot Voxsjön. 

l 



BYGDEN ÖSTER OM VARPEN 
Odlingslandskap med äldre, genuin bebyggelse 

Nr: 8303-07 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RF:2, NRL:3.1,2 

Befskydd: 

Vid Varpens norra strand finns en jordbruksbygd 
som går tillbaka tilljämåldem. Här fmns en tät 
koncentration lämningar från denna tid. Bygden 
längs Varpens östra strand, där byarna Vevlinge, 
stocksätter och Änga ligger, består av ett välhäv
dat odlingslandska p, visserligen här och var 
uppbrutet av skogspartier, men ändå uppfattat 
som sammanhängande. 

Den äldre genuina bebyggelsen karaktäriseras 
av stora bostadshus, ofta med breda huskroppar 
och valmat tak över en kraftig och profilerad 
takfot. Till gårdsmiljöerna hör flera uthus
byggnader i timmer och runt gårdskärnan finns 

Blå karta:l44, 155 

Socken: Bollnäs 
Areal: 133 ha 
Källor, övrigt: NVP:47,AU(1979:2), 
ÖP:R3,ÄoH:91 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

ytterligare timmerhus, allt i falurött. 
Odlingslandskapet kring Vev l inge är väl

hävdat och bebyggelsen uppvisar en ursprunglig 
karaktär. Till gårdarna hör en betad strandäng. I 
vattenlinjen växer strandranunkel och slamkry
por och högre upp på fastare mark finns atter 
som stagg, ormrot och ängsvädd. 

I stocksätter och Änga ligger de välhävdade 
markerna i anslutning till Varpen. I Änga finns 
några större sekelskiftes gårdar. Ett par äldre 
timmerbyggnader ligger längs vägen, bland 
härbren och spruthus. På täktema finns några 
lador. 

Skala: l : l 00 000 
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VOXSÄTTER,LE~NGE 
Odlingslandsl{ap kring älvmot 

Nr: 8303-08 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RF:2, NRL:3.1 , 2 

Befskydd: 

Kring Voxnans utlopp i Varpeu/Ljusnan ligger 
de båda byarna Voxsätter och Lenninge omgivna 
av ett öppet och kuperat odlingslandska p. Går
darna har således marker såväl intill Voxnan som 
Ljusnan. Markema är välhävdade. På täkterna i 
båda byarna finns flera timmerlador eller lador 
med en brädd el och en timrad del. Där finns även 
löv lador. Avgränsningarna av området är diffus i 
norr mot Bollnäs stadsbebyggelse. 

Hängsjön är en fågelsjö något norr om 
Lenninge, som till en del omges av odlade 
marker. 

Blå karta: 145, 155 
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Socken: Bollnäs 
Areal: 200 ha 
Käl101·, övrigt: NVP:46.47, ÖP:R3, 
AU:(1979:2) 
Värdelrriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

Lenninge ligger på en höjd med några stora 
gårdar med sekelskifteskaraktär. Mot väster f inns 
ett litet väl sammanhållet utanvidsområde med 
staket och häckar längs bygatan. 

I byn Vaxsätter finns många välbevarade 
gårdsanläggniogar. De äldre gårdarna ligger på 
höjder, några med både äldre bostadshus av 
traditionellt slag och yngre hus med sexdelad 
plan. I centrala Voxsätter, där flera gårdar ligger 
samlade i klunga, förekommer även nyare 
bebyggelse. 

,"/ 

Skala: l: l 00 000 

,. ,, 
.. Hall~rå 
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HERTSJÖ MED FLERA 
Sjönära odlingsbygd med gammal bolbysamt gårdar 

med bodlandsursprung och nybruk 

Nr: 8303-09 
KJass: l 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

På en landbrygga mellan Vaxsjön och övre 
Herten finns en livskraftigjordbruksbygd med 
välhävdade marker i ett öppet men brutet land
skap. Öppenheten fårstärks av den fria sikten 
över de båda sjöarna. 

l Hertsjö är gårdarna samlade i en tät kJunga 
kring en bygata, som slingrar över en liten höjd. 
Här finns flera sekelskiftesgårdar och även några 
äldre byggnader. Söder om den nya landsvägen 
som skär genom byn, ligger ett utanvidsområde 
med en hel del välbevarade äldre byggnader. 
Tätheten och de gamla vägslingorna, som kantas 
av rödmålade spjälstaket, fårstärker det genuina 

Blå karta: 145, l 55 

Socken: Bollnäs 
Areal: 128 ha 
Källor, övrigt: ÖP:Rl :2,R2: l ,AU:( 1979:2) 

Värdekritericr : a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

intrycket. Här och där är dock bebyggelsen 
uppblandad med nyare villor. På täkterna står 
flera brädlador. 

Storbyn är en fortsättning av Hertsjö söderut. 
Här har bebyggelse och mark en annan karaktär. 
Markerna är mer små brutna. De är öppna men 
intensiteten i hävd varierar. Bebyggelsen består 
av flera nybrukstorp. Myrhölador står på täkter
na. 

Vid Vaxsjöns strand, väster om Hertsjö, ligger 
Sunnansjö, som har tagits i bruk ganska sent. 
Troligen var byn fOrst bodland eller fåbod. TiiJ 
byn hör tre välbevarade, äldre gårdar, varav två 

Skala: l: l 00 000 
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ligger nära sjön. 
I sydväst, mellan Gässlingensjöama, ligger 

Gässlingbo. Byn är en nybruksbygd, som kom
mit till, dels genom utflyttning m Hettsjö gamla 
bykärna, dels genom att nybruk tagits upp i 
slutet av 1800-taJet. Markerna är stora och 
öppna med någon enstaka lada. De sluttar svagt 
mot vattnet. Bebyggelsen består av ett tiotal 
gårdar. En såg hör också till byn. 

H ertsjö 
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NORRA GÖRTSBO 
Gårdar med odlingsmark vid sjö 

Nr: 8303-10 
KJass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befslcydd: 

Vid övre Bertens nordöstra strand ligger Görts
bo, som liknar ett litet utanvidsområde. I bygg
nadsbeståndet finns flera små parstugor av 
Voxnadalstyp. Här står också ett långt hus med 
sekel sk i fteskaraktär, en gjutstensladugård och en 

Fng~rb~ ' ) ' 

-- ·GMrl orgot . r 
b ' 

Blå karta: 145 

Socken: Bollnäs 
Areal: 17 ha 
Källor, övrigt: ÖP:R l :2,R2: J, 
AU:(l979:2) 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

lövtäktslada. l den od lade marken, som är 
mycket begränsad ingår naturbetesmarker. Jutens 
ligger ett par km söder om Görtsbo. Det är en 
genuin gård med med stort och välbevarat uthus. 
Odlingsmarken ner mot sjön är i hävd. 

Skala: l : l 00 000 
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HERTEBYGDEN 
Odlingslandskap vid sjö 

Nr: 8303-11 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Byama Ricknäs, Hette, Hå och Hällbo har sina 
marker i ett öppet, sammanhängande odlings
landskap vid nedre Hertens västra strand, längs 
Häsjön samt fram till Flugån. 

I Ricknäs finns jordbruk med betesmarker. 
Gårdarna i Hette ligger ibland några tillsammans 
på små höjder, omgivna av vida, välhävdade 
marker och ibland ligger de spridda ute på 
täkterna. På täkterna står flera lador. 

Grannbyn Hå har välhävdade marker av 
samma karaktär som i. Hette. Den äldre, ur
sprungliga bebyggelsenligger spridd och är 
delvis är den kompletterad med nyare bebyg-

Blå karta: 145 
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Socken: Bollnäs 
Areal: 300 ha 
Källor, övrigt: ÖP:Rl :2,AU :(1979:2) 

Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Bef vård: 

gelse. En bykärna bildas av en tätare gårds
klunga vid landsvägen. De äldre gårdama är 
välbevarade och består ofta av stora, rödmålade 
boningshus i två våningar och stora uthus. Ett 
par gårdssmedjor, i varierande skick, finns kvar. 
På täkterna står flera timmerlador, varav några 
är rödmålade. 

Bygden forändras inte nämnvärt i Häll bo. 
Som regel är dock gårdarna något mindre. I 
samhälJet kriog kapellet finns, på en kulle, en 
äldre, välbevarad gårdssamling med många 
uthus. Västra delen av Hällbobar blandad 
bebyggelse. 

Skala: l: l 00 000 



FINNFARA 
Odlingslandskap vid sjö 

Nr : 8303-13 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Byn Finnfara ligger i ett kuperat landskap vid 
norra delen av sjön Flugen. Byn ger ett ålder
domligt intryck. Den odlade bygden bildaren 
smal bård mellan sjö och skog. Det flllJls löv
täktsträd och timmerlador, som står på de öppna 
markerna. Byn har flera naturbeten, tex på 
gården Utigårds. Ormrot, kattfot, ängsnejlika, 
rödklint och rödkämpar är arter som fOrekom
mer. Flera genuina gårdar finns i byn. Odlings
landskapet fortsätter mot väster till byn Ecklings
bo mellan Norrsjön och Ecklingen. Ä ven denna 

Blå karta: 144, 145 

Socken: Bollnäs 
Areal : 21 ha 
KäUor, övrigt : NVP:52,53, 
ÖP:R2: l , Äoll :92 
Värdekriterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

by är genuin, men har mer av nybrukskaraktär. 
Slåttsjön väster om Ecklingsbo är mycket intres
sant. Den är ett väl bevarat exempel på de 
våtslåttermarker, som i denna del av landet, 
under lång tid, utgjorde basen får jordbrukets 
produktion av vinterfoder. Ute i den sänkta sjön 
står hässjerester samt flera lador, somliga välbe
varade och andra i forfa lL 

Slåttsjön har genom hävden blivit en fornärn
tig fågeJlokal. 

Skala: l: l 00 000 
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ANNEFORS 
Nyodlingsbygd i anslutning till f d järnbruk 

Nr : 8303-14 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Mycket litet av brukskaraktären är bevarad i 
Annefors. Byn ligger på en stor, flackny
odlingsmark kring Anneforsån. Den mark som 
brutits är till största delen f01tfarande i hävd. 
Här finns en bmksbostad, bruksladugårdar och 
ett bmksmagasin. Jordbruksbygden i övrigt är av 
yngre karaktär och husen mestadels ombyggda. 
En del äldre byggnader finns dock, t ex några 

Blå karta:144 
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Socken: Bollnäs 
Areal: 11 O ha 
Källor, övrigt: ÖP,R2: l 

Värdekt·iterier : b, c, e, f, g 
Bef vård: 

myrhölador. 
Norrut från Annefors sträcker sig ett odlings

stråk till den äldre bygden Såsarv. 
Mellan Annefors och Såsarv står flera lador. 

Hål och springor i ladväggarna, for fåsten av 
slanor och plankor, tyder på att de användes som 
väderrior där löv eller säd torkades. 

Skala: l : l 00 000 



RIMSBO MED OMGIVANDE BYAR 
Skogsbyar med finskt ursprung 

Nr: 8303-16 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef sl<ydd: 

Rimsbo är en liten by mitt ute i skogen. Byn 
ligger mellan sjöarna västra och östra Saggen. 
Gruvbergsåsen är väl utbildad både norr och 
söder om Rimsbo. Vägen slingrar sig högt på 
åsen med myrar, sjöar och bäckar på båda sidor. 

Byn lär· ha sitt ursprung i en fäbodvall men 
saknar äldre bebyggelse. Odlingsmarkenär 
mycket begränsad och delvis i dålig hävd. 
Hävden består till större delen av bete. Täkterna, 

,, '·' 
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Blå karta: 144 
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Socken: Bollnäs 
Areal: 4 ha 
Källor, övrigt: NVP:72,77,ÄoH:95 

Värdekriterier: b, c, d, e, f, g 
Bef vård: NOLA 

som inte plöjts på flera decennier, är artrika. 
Dessutom finns fragment av naturbeten med arter 
som låsbräken, fåltgentiana, blåsuga, ängs
nejlika, ormrot och stagg. En gård ligger högt, 
omgiven av en tidigare betad enbacke. En annan 
gård har ett uthus med murad del och en bräddel; 
samma typ som återfinns i Annefors. Här finns 
dessutom nyare tegelvillor och några torp
liknande ställen. 

Skala: l: l 00 000 

57 



LÖVTJÄRN MED JON-MATSBO OCH PELLES 
Skogsgårdar i finnläge 

N1·: 8303-17 a-c 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Vät·dekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befskydd: 

a. Lövtjärn är en högt belägen skogs by på 
gränsen mella11 Bollnäs och Ockelbo. För
modligen är den en gammal finnbosättning. Stora 
delar av den gamla odlingsmarken är beskogade, 
ofta med björk. Där finns stora odlingsrösen som 
minnen. Ä ven på de öppna markerna finns 
odlings rösen. 

Bebyggelsen består av en del smågårdar samt 
flera småhus. Längst i nordväst i byn finns ett 
ställe som ligger ensamt på en höjd. Där finns 
lövtäktsträd och de välslagna täkterna är kantade 
av odlingsrösen. 

Blå karta:J44 
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Socken: Bollnäs 
Areal: 2 ha 
Källor, övrigt: ÖP:R2:1 ,ÄoH:97,99, 
103,105, AU: fäb.inv 1978 

Befvärd: NOLA 

b. Jon-Matsbo är en gård ett par km nordväst om 
Lövtjäm. I dag inskränks den hävdade marken 
till knappt ett hektar backslog i en brant sydslutt
ning. Den bar slagits under mycket lång tid. En 
ängslada står intill. Ängen är en stagghed med 
mycket ljung, ängsskallra och ormrot. Dessutom 
är den av Hälsinglands få lokaler for darrgräs. 

c. En knapp halv millängre åt nordväst i det 
glest befolkade skogs- och myrlandskapet fmns 
Pelles. I Källbobergets västsluttning lågur
sprungligen en få bodvalL Denna är idag om vand-

Skala: l :lOO 000 



lad till tre gårdar. Av dessa är det numera bara 
Pelles som är bebodd hela året. Från 1960-talet 
har stället varit en färgård, vilken omges av 
hackslåttmark, artrika betesvallar och betad 
skog. Hävden har pågått åtminstone sedan 1700-
talet. Trägärdsgårdar, odlingsröscn, ängslador 
och gamla husgrunder finns kvar från fåbod
tiden. På fodermarkerna växer bl a stagg, fjäll
timotej, ormrot, kattfot och ögontröst. 

Grannas ligger ytterligare några km nästan 
rakt mot norr på södra sidan av Yittsjöknoppen, 
426 m över havet. Grannas är stamhemmanet i 
byn Vittsjön på Bollnäs södra fin nskog. Gården 
har lypiskt finnläge på en platå 75 m undeT 

Ängsslåtter vid Tomtas i Vittsön 

bergets topp. Det är några mycket artrika ängs
rester som gör stället intressant. Alla byns gårdar 
är numera fritidsbostäder. Några hövallar är det 
enda som återstår av odlingsmarken. Omgiven av 
myr och skog, men intill granngårdens slagna 
täkter, finns Grannas ett tunnland stora hackslått 
Ä ven här växer darrgräs samt arter som 
dvärglummer, pillerstarr, slåtterblomma, tvåblad, 
brudsporre, fläckigt nyckelblomster och fåll
gentiana. 

Tomtas hör också till Vittsjöns by. Ett ängs
fragment med en husgrund, en källa och två 
odlingsrösen är vad som återstår som minne av 
vad som sägs vara byns första bosättning. 
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HINRJI(S 
Ensamgård 

Nr: 8303-18 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Hinriks är ensamgård i skogslandet väster om 
Kölsjön. Gården ligger nära stranden, i Björn
klittens sluttning mot nordost. Bilvägen slutar ett 
par hundra meter från gården, sedan vidtar en 
stensatt kärrväg. Gården brukas inte längre 
aktivt, men markerna bär spår av äldre hävd. Det 

Blå karta:144 
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Socken: Bollnäs 
AreaJ: 2 ha 
Källor, övrigt: ÄoH: l04 

Värdekriteriea·: b, d, e, g 
Befvård: 

finns trägärdes gård, ängslador och odlingsrösen. 
En del av den gamla hackslåttmarken nära 
byggnaderna slås fortfarande. I växttäcket 
återfinns fjälltimotej , stagg, onnrot, kattfot, 
ängsskallra och blåsuga. 

Skala: l: l 00 000 



ÄNGA-LILLBO (KATRINEBERG) 
Småbruk (Kolartorp) 

Nr: 8303-20 
Klass: 3 
Källor, ril<sintresse: 

Bef sl<ydd: 

Änga-Lillbo är ett småbruk som ligger ensligt i 
skogslandskapet väster om Katrineberg. Gården 
fungerar idag som fritidsställe. På tunet finns en 
hackslått, som fattfarande hävdas. Mest i 

Blå katta: 145 

Socken: Bollnäs 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÄoH:102 

Värdekriterier: a, b, d, e, g 
Bef vård: 

ögonfallande av ängsväxterna är fåltgentianan, 
som här förekommer enbart i en vit variant. 
Dessutom finns ormrot, kattfot, stagg och andra 
växter. 

Skala: l: l 00 000 
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NORDANHÖLE 
Gårdar vid sjö 

Nr: 8304-01 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

På Hötesjöns nordöstra strand, nedanfor Getber
get och Hattberget, ligger gårdarna i Nordanhöle. 
Den välhävdade odlingsmarken finns j direkt 
anslutning till stranden. Där fin11s också lövtäkts
träd och betesmarker. 

Blå karta: 155 
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Socken: Rengsjö 
Areal: 21 ha 
Källor, övrigt: ÖP:R:3 

Värdel<riterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvå•·d: 

En hel del gårdar är från sekelskiftet, bl a en liten 
äldre, trelängact herrgård. Intill gården, ner mot 
sjöstranden, tigger tre välbevarade mindre gårdar 
och en lada med sneda väggar, byggd i rundtim
mer. 

Skala: l: l 00 000 



HÖLEBYGDEN 
Gårdar längs åsväg i flacka odlingsmarker vid sjö 

Nr : 8304-02 
Klass: 2 
Källor, r iksintresse: 

Bcf skydd: 

Hölc by ligger i en av Ljusnanäsen mycket 
tydligt avgränsad odlingsbygd vid Hötesjöns 
sydvästra stränder. Gårdarna är spridda längs en 
slingrande byväg som följer det av Ljusnanåsens 
krön som löper intill skogsbrynet. l en flack 
sluttning ner mot sjön ligger den öppna och 
välhävdade odlingsmarken. 

Kring östra Höle i områdets södra del breder 
stora flacka täkter med brådlador ut sig. Här 
finns också snedväggiga lador. Vid Föltjärnen 
ligger en parstuga och två enkelstugor i två 

Blå karta: 155 

Socken: Rengsjö 
Areal: 160 ha 
Källor, övr-igt: NVP:38, ÖP:Rl :8, 
AU:(J 979:2) 
Värdekritcrier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård : 

våningar på rad. Norr om tjärnen ligger flera 
sekelskiftesgårdar med flera uthus. 

I Västra Höle finns flera gårdar med ål
derdomliga byggnader. Norr om bykärnan ligger 
några äldre, delvis välbevarade gårdar och i 
skogen väster om vägen fmns utan vid
bebyggelsen. 

Öster om Gosjön finns en liten odlingsbygd 
med två nybruk och en gård med en äldre par
stuga. Ett armat nybruksornråde ligger i skogen 
väster om Västra Höle. Markerna är välhävdade. 

Skala: l: l 00 000 
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RENGSJÖBYGDEN 
Kuperad odlingsbygd kring sjö, spridda gårdar och byar 

Nr: 8304-03 a-b 
Klass: a: l, b: 2 
Källor, riksintresse: RK:412 

Befskydd: 

Rengsjöbygden är långsträckt och kuperad. I 
nordost begränsas den av Ljusnanåsen. Bygden 
omsluter de branta bergsklackarna Hästhagsber
get, Skallberget och Bulleberget samt sjöarna 
Västersjön och Östersjön. De uppodlade 
jordbruksmarkerna ligger ofta ganska brant i 
sluttningarna mot sjöar och åar, som ofta är 
kantade av småmyrar och träddungar. 

a. Den nya sträckningen av vägen mellan Bollnäs 
och Söderhamn skär snörrätt genom bygden. 

I Västerby ligger tre gårdar kvar på den 
ursptungliga bytomten vid gamla landsvägen 

Blå karta: 155 
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Socken: Rengsjö 
Areal: 750 ha 
Källot·, övrigt: NVP:44, ÖP:Ö4, Rl:9, 
AU:(1979:2) 
Värdel<r iterier: , b, c, d, e, f, g 
Befvår d: 

mellanBollnäs och Söderhamn. Västergården 
och Norrgården med sina många uthus
byggnader, är från 1850-talet. 

Väster om kyrkbyn är bebyggelsen blandad. 
Stora brädlador finns på odlingsmarken. I dalen 
norr om kyrkbyn finns många äldre traditionella 
byggnader insprängda me Han sekelskiftes- och 
1900-tals gårdar. På de kuperade markerna finns 
flera timmerlador. Runt Österböle är det väl
hävdade odlingslandskapet starkt kuperat. HäT 
finns aktiva jordbruk, där de äldre, traditionella 
byggnaderna kompletteras av moderna, ny
byggda ekonomibyggnader. I byns spridda 

Skala: l 00 0000 



utanvidsbebyggelse ingår ett soldattorp.Den 
gantia landsvägen genom G löss bo går i norra 
kanten av den öppna bygden. Längs vägen ligger 
spridda gårdar, som kompletterats så bebyggel
sen mer fått tätortskaraktär. Åkermarken sluttar 
sakta mot ån. I hela dalen finns stora brädlador. 
Knysslas tre gårdar är samlade i en gles klunga. 
Stora odlade marker ligger söder om byvägen. 

Bjöttomta i Glössbo 

b. Närmare Glössbo avtar hävden. I Björtomta 
films äldre bebyggelse, som ofta har genuin 
karaktär. Även här finns brädlador på odlingar
na, men nere i dalbottnen har igenväxningen 
inletts. Bebyggelsen i Berga är samlad i en 
byklunga medan gårdarna i På! berg och Åkxe 
ligger spridda på kullar, omgivna av vidlyftiga 
odlingsmarker. 
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SEGERSTABYGDEN 
Odlingslandskap i älvdal 

Nr: 8305-01 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

På Ljusnarrs norra sida, mellan Segersta kyrka i 
öster och Bäckänge i väster, finns en delvis 
kuperad jordbruksbygd. Gävleåsen kan skönjas 
utefter Ljusnarr genom hela området. Markerna 
är i allmänhet välhävdade. Bebyggelsen är oftast 
från sekelskiftet, men det finns också någon äldre 
gård med många timrade uthus. Ner mot Ljusna n 
står en dellador på täkterna. 

Kyrkbyn har mest en tätortsliknande be
byggelse, men där finns också några gårdar med 

Blå karta: 145 
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Socken: Segersta 
Areal: 290 ha 
Källor, övrigt: 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

djur ocb. markerna är välhävdade. Gårdarna i 
Djupa verkar ha sina ursprungliga lägen där de 
ligger uppe på små höjder, utefter vägen på 
sarruna sätt som i Landa. Markerna är väl
hävdade och välskötta. 

I Bredåker och Sveden är de stora gårdarna 
mer spridda. Ofta är de dock hopklungade två 
och två. Det fi nns även några småbruk av 1920-
talskaraktär. Odlingslandskapet består av stora 
och :flacka åkrar. 

Skala: J: l 00 000 



MÅRDNÄS 
Liten odlingsbygd vid sjö, fornlämningar 

Nr: 8305-02 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befskydd : 

Söder om Ljusnans utlopp i Bergviken, mellan 
två uddar, ligger den grunda Mårdnästjärn med 
intressant flora. Mårdnäs är den norra udden. 
Vid stranden finns en tät samling forn lämningar i 
form av gravar och gravfålt. De utgör en intres
sant järnåldersmiljö med sammanlagt ett 30-ta1 
anläggningar. På halvön finns också betesmarker. 

Blå karta:145 

Socken : segersta 
Areal: 33 ha 
Källor, övrigt: 

Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

Mårdnäs har varit ett övcrsteboställe. Huvud
byggnaden brann 1915, men äldre uthus
byggnader finns bevarade. 

Söder om Mårdnästjärn har Hullsta by sina 
välhävdade marker. Bebyggelsen utgörs av några 
gårdar på en höjd. Mitt i byn finns en liten öppen 
myrmark. 

Skala: l: l 00 000 
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GRANBO OCH HÅRGA 
Jordbrukslandskap i älvdal 

Nr: 8306-01 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Nordost om det sägenomspunna Hårgaberget, 
som höjer sig 160 m över Ljusnan, finns ett 
välhävdat jordbrukslandskap på älvens södra 
sida. Ofta når det ända ner till vattnet där många 
sel och vikar bildats. 

Byn Böle i norr har ett fint samband med 
älven. Gårdama ligger i en gles klunga. Flera är 
välbevarade, både sådana från tidigt 1800-tal 
och sådana från sekelskiftet. Många äldre, 
timrade uthus finns på gårdama. Uthus, staket 
och stenmurar kantar byvägen på flera ställen. 
Gårdsanläggningen mitt i byn är mycket genuin 

Blå karta: 145 
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Socken: Hanebo 
Areal: 600 ha 
Källor, övrigt: 

Värdel{riterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

och välhållen. De omgivande markerna är 
vidsträckta. Gårdar och stora timmerlador finns 
spridda ute på dem. 

Öster om Gran bo jämvägsstation finns en 
välbevarad småbmksbebyggelse. Ä ven här är 
markerna välhävdade. Bilade timmerlador står på 
täktema. Ner mot Björktjärn och på ömse sidor 
om bäcken från tjärnen finns natur betesmarker. 

Omkring Hårga är landskapet stenigare och 
mer småbrutet Byns gårdar ligger samlade i en 
ganska tät klunga med betesmarker nmt om. Den 
odlade marken når nästan ner till älven. 

Skala: 1: l 00 000 



NORRFLY, SÖRFLY, KVARNBÖLE, ACKTJÄRA 
Varierat odlingslandskap med gårdar och utanvidsbebyggelse 

Nr: 8306-02 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Rubrikens fyra byar ligger i ett småbrutet och 
kuperat jordbrukslandskap. Trots att ursprung
Ligheten störs av norra stambanan och flera 
lera O ledningar, bevarar jordbruksmiljöerna en 
intressant bebyggelse och en tilltalande land
skapsbild. Detta beror i hög grad på markernas 
och byggnadernas variationsrikedom. 

l Västra Sörfly är markerna stenbundna med 
stora block på de brukade täkterna. Ner mot 
Hanstjärnen finns en stenig betesbaeke. 

I Östra Sörfly ligger några av gårdarna 
samlade till en tät bykärna på en höjd. Nya villor 
blandas med de äldre byggnaderna. I skogs-

Blå karta: 145 

Socken: Hanebo 
Areal: 230 ha 
Källor, övrigt: 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

kanten ligger en äldre gårdsan läggning. Det finns 
också tre smedjor.Markerna är väl hävdade. 

Norrfly by ligger också på en höjd, omgiven 
av odlade marker. Mitt i byn bildar de korsande 
vägarna ett bytorg. De omkringliggande gårdarna 
skapar en varierad bymiljö med traditionella 
gårdar och sekelskiftesgårdar. Nära bykärnan 
finns en betes backe. 

KvarnböJes gårdar ligger på varsin sida om 
byvägen. Till bebyggelsen hör flera torp och 
andra småstä Ilen. Markerna är steniga och 
åkrarna ganska små. Odlingsmarken är väl
hävdad och på täkterna står flera timmerlador. 

Skala: l : l 00 000 
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Byns utanvidsonu·åde finns vid järnvägen. 
Acktjära är en liten by med små täkter i ett 

bacldgt landskap med spridda block och stor
stenar. De odlade markerna sluttar ner emot 
Herteån. Centralt i byn firms ett antal större 
gårdar. Här Ligger också soldattorpet Styvs. Vid 
vägkorset finns en bysmed ja. Husen är väl
bevarade och välskötta. Längs ån som slingrar 
genom byn ligger flera äldre gårdar i höjdlägen. 
Upp mot Mickels fmns ett litet utanvidsområde 
med flera genuina småtorp av 1800-talstyp. 

Acktjära 
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KYRKBACKEN, HANEBO KYRKA, ED 
Kyrkmiljö och utanvidsbebyggelse 

Nr : 8306-03 
Klass: 2 
KäUor, riksintresse: RF:2, NRL:3: l ,2 

Befskydd: 

Hanebo kyrka har ett dominerande läge på en 
kulle som höjer sig över Kyrkbytjärnens sidlänta 
stränder. Tjärnen påminner om en sydsvensk 
lerslättsjö. Den f6re detta hagmarksskogen intill 
sjön är delvis lundartad och har en ovanligt rik 
fågel fauna. 

Längs vägen ut på Norsängesudden i Berg
viken ligger Ed med några småställen och en 
liten öppen odlingsmark. Nära kyrkan finns ett 
tiotal fårhistoriska gravanläggningar, där finns 
också gårdssamlingarna Nonbyn och 
Kyrkbacken. l Norrbyn ligger den stora präst-

Blå karta: 145 

Socken: Hanebo 
Areal: 40 ha 
Källor, övrigt: NVP:SS, ÖP:R3, 
AU:( 1979:2) 
Värdekriterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvå rd : 

gården från 1856. 
Kyrkbacken ligger strax väster om kyrkan. 

Genom en ny vägdragning och järnvägens 
sträckning har sambandet med kyrkan skurits av. 
Gårdssamlingen liknar ett utanvidsområde, men 
med mer odlingsmark än vad som är vanligt. 

l kanten av några steniga täkter ligger några 
smågårdar av varierande å lder. Mellan gårdarna 
finns en fin vägmiljö med uthus, spjälstaket och 
stenmurar tätt inpå byvägen. Här ligger också en 
fin betesmark. På täkterna finns timmerlador. 

Skala: l : l 00 000 
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BOFARASJÖN, FLUGBOÅNS DALGÅNG 
Odlingslandskap kring sjö och å 

Nr: 8306-04 a-b 
Klass: a:l, b:2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

a. Bofarasjön, som är en bra rastlokal for sträck
ande fåglar, omges av ett vidsträckt och öppet 
odlingslandskap som sluttar svagt ner mot sjöns 
stränder. Byarna ligger mestadels samlade på 
små kullar och omges då av de vida fälten. I 
regel finns både äldre och yngre bostadshus på 
hustomterna och stora sekelskiftesladugårdar 
kompletterar gårdsmiljöerna. 

Längst i väst, på gränsen mellan Haneho och 
Boll näs, ligger Knisselbo, vars odlade marker 
utgör en länk mellan Herte-Hå-området i BolLnäs 
(03-11) och detta. Genom byn rinnerFlugån. 
Den fortsätter i ett slingrande lopp till 

Blå karta:l45 
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Socken: Haneho 
Areal: 930 ha 
Källor, övrigt: NVP:60,61 , AU:(l979:2) 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

Bofarasjön. Markerna i den trånga dalen är i 
relativt god hävd. I ås brinkarna fim1s beten. 

På en höjd intill Bo farasjön ligger Västansjö i 
ett levande jordbmkslandskap, där dock gamla 
ängsmarker intill ån hå Uer på att växa igen. 
Gårdama bildar en tät bymiljö. 

I en ocmngsflik nordväst om Bo farasjön ligger 
utanvidsområdet Sockmyra med ursprunglig 
karaktär. 

Lotanligger norr om Bofarasjön. Landskapet 
är välhävdat med stora lador. Upp emot skogen 
ligger några mindre gårdar. Öster om själva byn 
finns den dikade Fräkens j ön, som nwnera bara 

Bergviken 
· ·, ,, 47 

'' ·- ·-·- · ·- ·- ·- ·- ·- ·-

Skala: l: J 00 00 



har en liten öppen vattenspegel i centrum. De fd 
fodennarkerna är for1farande attraktiva för 
f3gellivet. 

Strax non· om Lotan ligger Sva. Där har 
odlingslandskapet en annan karaktär än i Oimå
dets centrala delar. Sva är ett nybruksområde 
med gårdar från sekelskiftet eller slutet av 1800-
taJet. En och annan åker håller på att växa igen. 

r själva Bofara består bebyggelsen av gamla, 
stora och välskötta gårdar, kompletterade med 
byggnader från olika tider. 

Löten har också flera äldre gårdar bevarade 
av sekelskiftes- eller sen 1800-tals bebyggelse. 

Söder om Bofarasjön är landskapet små
brutet. l lär finns sommarladugårdar, som hör till 
gårdarna norr om sjön. 

Den vida odlingsmarken kring Bä les j ön har 

Myckelängarna 

ökats betydligt efter en sänkning av sjön. Marken 
saknar odlingshinder men en del brädlador ftnns 
på åkrarna. Byns smågårdar ligger spridda runt 
sjön. 

b. De gamla byarna HaiJen och Hammaren är 
störda av villabebyggelse. Odlingsmarken går 
dock in på bebyggelsen i tämligen oförändrad 
omfattning. Kring Hammaren finns stora, flacka 
täkter som odlas upp sedan sidvallsängar och 
våtslåltermarker dränerats. Samma typ av 
odlingsmark når också fram till Berge. Intill den 
äldre gården, finns betesmark i en stenig backe. 

Norr om Rum p berget finns ett stort, öppet 
och välhävdat odl ingslandskap på båda sidor om 
Kilån. 
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MYCKELÄNGARNA 
Odlingsbygd med gårdar, fäbodar, nybruk, våtslåtter 

Nr: 8306-05 
Klass: l 
Källor, riksint .. esse: RN:65, RI<AlO, RF:2, 
NRL:3:1,2 

Befskydd: 

På södra delen om Bergvik en, inldämt mellan de 
höga och branta Kölberget och Digerberget finns 
ett välhävdat odlingslandskap. I området finns 
några äJdre fäbodliknande ställen. De sanka 
markerna började brukas som slåtteräng. Däref
ter bar de dränerats och odlats upp. Som minneo 
från slåtterepoken finns brädlador, men också 
övemattningsstugor for slåtterfolket. 

I kanten av Myckelängarna fums byarna 
Lilltjära, Vallsänge och Gusbo. I U lltjära finns 
två stora sekelskiftesgårdar, varav en har ett 
aktivt jordbruk. Närmare Bergviken ligger 

Blå karta: 145 
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Socken: Hanebo 
Areal: 270 ba 
Källor, övrigt: NVP:62NR,63, 
ÖP:R3,R4:1 
Värdekriterie .. : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

jordbruket Valisänge. På en höjd i väster, ligger 
en välbevarad, trelängad gård med äldre byggna
der. I byn finns också ett par härbren, flera 
småställen och beten. stenmurar är vanliga. I 
regel är de lagda utan större omsorg. stentippar 
har också kommit till efter sentida stenröjning. 

Jordbruksmark finns även i Gusbo, där 
bebyggelsen ligger på en höjd, utefter den gamla 
bygatan. Vid denna står även två härbren. Till 
byn hör också en smedja och en stor myrnölada. 
Utanfor bykäman finns några sentida nybruk. 

Skala: l: 100 000 



PERSBO-JANSBO-LARSBO 
Småbruk och kolartorp i finnbygd 

Nr: 8306-09 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

På finnskogen i södra delen av Haneho socken, 
finns tre bebyggelseenheter som troligen är yngre 
än egentliga finntorp. Detta gör dem inte mindre 
odlingshistoriskt intressanta. Åtminstone ett av 
dem bar byggts som kolartorp under Katrine
bergsbruk. I en annan av gårdarna bodde en av 
socknens speciella kolvakta re. 

Persbo är en välbevarad, ensamliggande gård 
av äldre slag. Stället ligger vid östra delen av 
stora Bo baken. Boningshus och uthus bildar en 
löst grupperad fyrkant. Uthusen är i bart timmer. 
Odlingsmarken består av små fl ikiga åkrar med 
insprängda hackslåtterytor. Längs vägen är 
marken hägnad av gärdesgård. Här finns 

Blå ka.1a: 145 

Socken: Hanebo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:83, ÄoH: 100, l O l 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: NOLA 

odlingsrösen och ängslador. Några kor betar i 
skogen. 

Markerna är tika på hävdgynnade örter som 
darrgräs, fåltgentiana, och kattfot. 

Ungefår 500 m öster om Pel'sbo, tigger 
Larsbo, som också är en eosamgård. Gårdeo,som 
ligger uppe på en höjd, består av en gammeJstuga 
samt en enkelstuga i två våningar. Åkermarken 
är även här hägnade av en gärdesgård. 

Jansbo ligger norr om Stora Bobaken. Det är 
en skogsby med fyra små gårdar. En ligger 
ensam, halvvägs mellan de övriga tre och Pers bo. 
Här finns nästan ingen hävdad odlingsmark, 
däremot en artrik beteshage. 

Skala: l : l 00 00 
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TÖNSEN 
Småskaligt jordbrukslandskap vid sjö 

Nr: 8306-10 
Klass: 2 
Källor, l"iksintresse: 

Befskydd: 

Byn Tönsen ligger i ett välhävdat, kuperat 
landskap. Kraftledningar går genom bygden. 
Väster om sjön, som gett byn sitt namn, ligger 
två gårdar, en nybruksgård och ett modernt 
skogsbmk. Täkterna är steniga och i en betad 

Blå karta:l45 
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Socken: Haneho 
Areal: 18 ha 
Källor, ÖVl'igt: ÖP:R2:1, ÄoH:94, AU:X 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

björkhage växer kattfot, nattviol, fläckigt nyckel
blomster, fjälltimotej, ormrot och stagg. Norr om 
sjön är flera gårdar från början av 1900-talet 
med betesmarker ner mot sjön. Söder om sjön 
öppnar sig också markerna med flera gårdar. 

Skala: 1: 100 000 



CENTRALA UNDERSVIK, KILBÄCKSDALEN 
Flack odlingsbygd med spridda gårdar 

Nr : 8308-01 
KJass: 3 
KäUor, riksintresse: RN:22, RF:2, 
NRL:3: 1,2 

Befskydd: 

Huvudbygden i Ondersvik ligger på det näs, som 
bildas där Ljusnan rundar det höga och branta 
Offerberget och svänger mot söder för att breda 
ut sig i Orsjön. Längst ut på näset höjer sig 
Ljusnanäsen ur älven. l Ungnäs bildar åsen en 
smal, lång udde mot söder. Så gott som aU odlad 
mark finns där. I den stora, fl acka odlings
bygden består marken mest av stora, välhävdade 
täkter. I området söder om Lövvik är marken mer 
svårbruten och kuperad. Längs Kilbäcken, norr 

Blå karta: 154, 155 

Socken: Undersvik 
Areal: 400 ha 
Källor, övrigt: NYP: l,ÖP:R4:4, R3, 
ÄoH:84, AU:(PM 1979:2) 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

om åsen, ligger några gårdar. En av dessa har en 
beteshage, som berör bäckens båda sidor. Hagen 
är särskilt intressant p g a darrgräsförekomst 

Ofta har bebyggelsemiljöerna och by
strukturerna i Undersvik splittrats och spritts i 
landskapet i samband med laga skiftet. Trots en 
del ombyggnader, bevarar gårdarna viktiga, äldre 
karaktärsdrag. 

\ 

0,1.sjön 
113 

Skala: l: l 00 000 
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TOMTERNA 
Begränsad odlingsbygd vid älv 

Nr: 8308-02 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: RN:22, RF:2, NRL:3:1 ,2 

Befskydd: 

På östra sidan om Ljusnan, mitt emot Undersvik, 
är odlingsmarken begränsad till en smal remsa. 
Där ligger några små gårdsgrupper och flera 
sommarstugor. Ett par gårdar är äldre och med 
vardaglig karaktär. En gård har betesmarker ner 

Blå karta: 155 
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Socken: Undersvik 
Areal: 11 ha 
Källor, övrigt: NVP:2, ÖP:R4:4, R3 

Värdelrriterier: a, b, c, e, f, g 
Befvärd: 

mot vattnet. 
En bit söder om tomtema ligger Medsand. 

Där finns bland andra en genuin gård men med 
sommarstugor ner mot Orsjön. Några äldre 
smågårdar är fritidsställen. 

\ 

\ 

o!:sjön 
/ 

/ 

Skala: 1: 100 000 



SÖROMÅSEN 
Odlingslandskap kring bäckdal 

Nr : 8308-03 
Klass: 2 
Källor, riksin t resse: RN:22, RF:2, NRL:3:1,2 

Befslcydd: 

l socknens södra deJ, kring en flack bäckdal, 
finns en liten odlingsbygd med byarna Söromå
sen och Simeå. l Söromåsen, på Djupaåsens 
sydsluttning, är markerna stora och väl hävdade. 
Gårdarna, som ofta har härbren, ligger spridda. 
flera av dem är stora, relativt välbevarade 
gårdar från senare delen av 1800-talet. De 
blandas med yngre gårdar. 1 Bergåkra finns en 
öppen hagmark med lång hävdkontinuitet och 
högt botaniskt intresse. 

Enligt uppgift, finns söder om Haga, i 

Blå karta: 154, 155 

Socken: Undersvik 
Areal: 162 ha 
Källor, övrigt: NVP:4, ÖP:R3, R4:4, ÄoH:85 

Vär dekriterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård : 

Söromåscn, en slåttermyr med fordämning 
anlagd for att forbättra slåtterutbytet Myren är 
ett botaniskt intressant rikkärr, som ligger i 
anslutning till kraftiga källflöden. 

Kring Simeå samhälle fi nns en odlingsbygd 
med stora gårdar och stora, välhävdade marker. 
Några äldre bondgårdar ligger på små höjder. 
Bland byggnaderna finns några stora härbren i 
bart timmer. J söder, utefler skogskanten vid 
Backarna, finns flera småställen med små och 
hävdade marker. 

o).~,s, 
113 

Skala: l: l 00 000 
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SVEDÅSEN 
Gårdar i finnläge 

Nr: 8308-04 
Klass: 3 
Källor, ril<siotresse: 

Befskydd: 

De två skogsgårdama i Flurskogen hänör från 
en finnbosättning från slutet av 1600-talet. Ena 
gården består av ett stOlt centralplanhus i ba1t 
timmer. Det andra är en liten ombyggd enkelstu
ga. Bara grunder återstår av uthusen. Lövtäkts
träd finns på båda gårdarna, som hade fast 

Blå karta: 154 

80 

Socken: Undersvik 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:9 

Värdekriterier: b, d, e, f, g 
Befvård: 

bosättning till1947. Odlingsmarken har växt 
igen. På torrbackar håller sig ängsväxter som 
åkervädd och blåsuga kvar. På ett ängsfragment 
intill en källa finns en högörtsflora med mängder 
av kä1Tfibbla. 

Skala: 1: 100 000 



ISTE 
Odlingslandskap med spridda gårdar 

Nr: 8309-01 
Klass: 3 
KäUor, r iksintresse: RF:2, NRL:3:1, 2 

Bef skydd: 

På landbryggan mell an Orsjön och [stesjön fmns 
en stor och välhävdad bygd. Gårdar från olika 
epoker ligger spridda, men en antydan till bybild
ning skönjs vid ån mellan sjöarna. Bland andra 
gårdar står där två som på 1920-talet byggdes 
efter samma ritningar. Ilär finns även äldre 
gårdar av traditionellt slag. Söder om Istesjön 
finns några äldre småställen, använda som 
fritidshus. 

Vid Iste finns två intressanta kärr. J en fd 

Blå karta: 155 

Socken: Arbrå 
Areal: 82 ha 
Källor, övrigt: NVP:2, ÖP:RJ 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

tjärn, som 6digarc brukats som slåttermark, 
växer sex olika videa11er, däribland det ovanliga 
odoovidet. l den andra myren förekornmer 
smalfräken och Kung Karls spira. 

Norr om lstesjön finns en smal odlad remsa 
utefter stranden. Här står en äldre parstuga i två 
hela våningar. Dessutom finns enstaka, äldre hus 
spridda i området, men de flesta är ombyggda till 
sommarstugor. 

Skala: l: l 00 000 
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BYSJÖBYGDEN 
Odlingslands){ap med spridda byar och gårdar i sjödal 

Nr: 8309-02 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befslcydd: 

Kring sjöarna Bys j ön och Hundgårdssjön finns 
en levande jordb1uksbygd med betydande arealer 
jordbruksmark I en del områden är landskapet 
småbrutet med betesmarker. Bygden är ung. På 
några ställen har brukningen upphört, men vid 
Begården är landskapet välhävdat Gårdarna är 
från 1800-talets senare hälft med vardaglig men 
genuin karaktär. Ett par äldre gårdar har till
byggda uthusdelar i en konstruktion som är 
vanlig i Hassela. Bebyggelsen är i allmänhet 
spridd och innehåller även lador av olika typer. 
Mellan Begården och Nordsjö rinner Dal ån, 

Blå katta: l 55 
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Socken: Arbrå 
Areal: 290 ha 
Källor, önigt: NVP:5,6, ÖP:Rl :6, 
ÄoH:86-89, AU:(197:.2) 
Värdelcriterier: a, b, c, d, e, f, g, h 
Befvård: NOLA, KOLA 

känd for sin stam av tlodpärlmussla. 
I Nordsjö finns välhävdade marker och 

stenbundna beten. De större gårdarna kom till på 
1700-1800-talen. De ligger som regel i öppna 
lägen, spridda i sluttningen mellan skogen i non 
och inägorna. Det forekernmer flera snedväggiga 
lador. Vid Blixts, ett fd soldattorp i Nordsjö by, 
hackslås fortfarande ett hektar ängsmark. Bland 
de hävdgynnade arterna finns rikligt med brud
sporre och fältgentiana.Bebyggelsen i Östansjö 
består dels av torp och småställen på stenig och 
kuperad mark upp emot skogen, dels av större 

Skala: l: l 00 000 



gårdar, söder om landsvägen, i det öppna od
lingslandskapet. Bebyggelsen har antingen 
kommit till genom utflyttning från Mörtsjö eller 
som nybruk på Mörtsjöns utägor. Flera av 
dagens smågårdar tycks ha kommit till som 
soldattorp. Andra har byggts for skogsarbetare. 

Bond-Brittas är en av gårdarna i Östansjö by. 
Här finns en hävdad hackslått med arter som 
ormrot, kattfot, stagg och ängsfryle hör till 
ängsväxterna. 

Ersk-Pers tillhör de mer kompletta gård
smiljöerna med flera friliggande byggnader som 
sommarfåjs, smedja och lador i olika varianter. 
Till gården hör även en naturlig beteshage där 
det växer stagg, ormrot, ängskallra och ängs
fryle. 

Den artrikaste betesmarken i byn finns hos 
Spårs. Där förekommer arter som fåltgentiana, 
skogsklocka, brudsporre, nattviol, fläckigt 

Gården Ersk-Pers i Östansjö, Vallsta 

nyckelblomster, låsbräken, slåtterblomma, kattfot 
och ormrot. HusgrwJder och odl ingsrösen i detta 
område sägs härröra från en fäbodvall, som 
tidigare legat här. 

De flesta Ladorna i Östansjö är byggda i obilat 
timmer, många med sneda väggar. Flera lador är 
i dåligt skick. 

Möttsjö bildar en fin miljö med öppet och 
brukat odlingslandskap ner mot Bysjön. Uppe på 
en ås och mot söder, där landskapet blir stenigare 
och mer små brutet, finns flera betesmarker. 
Många ensamma timmerbus har stort värde. 

Vid sjön Snatens nordöstra ände ligger byn 
Snaten. I södra Snaten ligger två stora gårdar 
med levande jordbruk och välhävdade marker. 
Odlingsrösen och stenmurar är vanliga, eftersom 
markerna ofta är stenigare här än i områdets 
övriga byar. I norra Snaten finns ett utan
vidsområde. 
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VALLSTABYGDEN 
Varierat odlingsla.ndsl<ap i älvdal 

Nr: 8309-03 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RK:405, RF:2, NRL:3: l, 2 

Befskydd: 

Från Orbaden i norr t ill söder om Vallsta tätort 
finns ett sammanhängande odlingslandskap med 
flera välbevarade gårdsmiljöer. Bilden av 
landskapet ger en god uppfattning om äldre 
bebyggelseforhål landen i dalgången. Markerna 
är flacka i den norra delen kring Va lista. l söder 
bar de ibland en brant lutning mot de omgivan
de bergen. Kring byarna Hov och Åkre är 
marken relativt kuperad och i huvudsak öppen 
och hävdad, men också med flera igenväxta 
partier el1er trädbevuxna holmar, som tidigare 
nyttjats som naturliga fodermarker. Längs en 
bäckravin finns ett bete och i brinken mot 
Partån står en lövlada i tättimrat rundvirke. 

BIA karta: 155 
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Socken: Arbrå 
Areal: 575 ha 
Källor, övrigt: NVP: 14, ÖP:R3, Rl :5 
ÄoH:90 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef våa·d: FV, NOLA 

Där Partån rinner ut i Kyrksjön finns rester av en 
strandäng. 

Bebyggelsen karaktäriseras av stora, spridda 
1800-talsgårdar, typiska for såväl sekelskiftet som 
äldre traditionell byggnadskul tur. Uppe i skogs
kanten är bebyggelsen blandad, ofta med inslag av 
genuin smågårdsbebyggelse och utflyttade gårdar 
av sckelskifteskaraktär. 

Intill Vallsta bykäma ligger fem gårdar sam
lade i en klunga utefter gamla landsvägen. Till 
största delen är det genuina gårdsan läggningar. På 
byns norra ägor finns utanvidsbebyggelse. Mar
kema runt byn är välhävdade. 

Skala: l: l 00 000 



NORDÖSTRA KYRKSJÖBYGDEN 
Odlingslandskap med gårdar i älvdal och bäckdal 

Nr : 8309-04 
Klass: 2 
Källor, r iksintresse: RF:2, NRL:3:1, 2 

Befskydd: 

Området öster om Kyrksjön i Arbrå bar sedan 
garnmalt utgjorts av byama Backa, Hänsätter 
och Änga. En splittrad ägostruktur gör det svå1t 
att urskilja de enskilda byarna. Den odlade 
marken är backig och delas upp av skogspartier. 
På täkterna står lador. 

Kring Backa och Hänsätter finns de största 
sammanhängande odlingsytoma. De båda byar
nas gårdar har busen samlade i en gles klunga på 
en platå över älven. Några större gårdar är från 
mitten av 1800-talet. Avsaknaden av träd intill 
gårdrulla ger ett ålderdomligt intryck. l nordost 
finns ett våtmarksområde, som vid högvatten står 
i forbindelse med Ljus.nan. De gamla slåtter-

B Id karta: l 55 

Socken: Arbrå 
Areal: 200 ha 
Källor, övrigt: NVP:14, ÖP:R3, Ul, R1:5, 
AU;(l979:2) 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

maderna är betydelsefulla som rastlokal för 
sträckande fåglar. 

Markema i Änga bar bäst hävd i de centrala 
delaJlla. Här fmns brukad åker och en del betes
mark. Gärdarna är både stora sekelskiftesgårdar 
och äldre småbruk. Några sommarstugor finns 
också. 

I Sannån-Roråns dalgång ligger byarna Roren 
och Flögåsen. Bebyggelsen är äldre och välbeva
rad. Det finns också ett par nybmk:. Markerna är 
väU1ävdade och flera beten finns i båda byarna, 
såvällängs ån, som längre in i skogen. Rester av 
broar, dammar och vattenverk finns i och vid ån. 

Skala: l : lOO 000 
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PRÄSTBORDET OCH HAGA 
Odlingslandskap med kyrkomiljö 

Nr: 8309-05 
Klass: l 
KäUor, riksintresse: RF:2, NRL:3:1, 2 

Befskydd: 

Arbrås sockenkyrka från 1400-talet står på 
Kyrksjöns västra strand. Prästgården Ligger 
intill. Den äldsta landsvägen från fåtjeläget vid 
älvbrinken till kyrkbacken finns bevarad i 
msprungligt läge. r närheten finns välbevarade 
jordbruksmiljöer. 

Blä karta:I55 
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Socken: Arbrå 
Areal: 22 ha 
Källor, övrigt: NVP: 14, ÖP:R3, Ö2 
AU:{l979:2), ÄoH:90 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

Till gården Haga i kyrkbyn finns på Orbergets 
nordsluttning, dels fyra hektar öppen hagmark, 
dels tio hektar betad hundraårig granskog. Där 
växer staggen tillsammans med olika bärris och 
örter som kattfot och fläckigt nyckelblomster. l 
utmarken på Orbergets slulloingar växer även 
fjäiJnejlika. 

Skala: l: 100 000 



NORRÄNGE 
Odlingslandskap med utanvids- och nyodlingskaral{tär 

Nr: 8309-06 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: RF:2, NRL:3: 1, 2 

Bef skydd: 

Norränge by har sina marker, på Ljusnans östra 
sida, kring Flybäckens slingrande lopp. Väster 
om bäcken höjer sig Ljusnanäsen på vars krön 
den gamla landsvägen går. Odlingsmarkerna i 
östra delen av byn är stora och flacka. Närmast 
Forsbo finns flera mindre, vinkelbyggda, torplik-

Blå karta: 155 

l - · 

·-

Socken: Arbrå 
Areal: 135 ha 
Källor, ön igt : NVP:14, ÖP:R3, Rl:7, Ö2 

Värdekriterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

nandc gårdar. Till byn hör flera stora brädlador 
med snedtak på gaveln for upplagt hässjevirke. 
Betesmarkerna och strandängarna kring bäcken 
bar typisk flora. Låsbräken och rankstarr är två 
av områdets arter. 
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Skala: l: l 00 000 
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FORNEBY OCH FLÄSTA 
Odlingslandskap med gårdar längs åsväg 

Nr: 8309-07 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RN:60,RF:2,NRL:3: 1, 2 

Befskydd: 

Söder om Forsbro, finns ett sammanhängande 
odlingslandskap där byarna Forneby och Flästa 
ingår. 1 väster vidgar sig Ljusnan till F lästasjön 
och i öster reser sig det nästan 400 m höga 
Hisnopp. Sjörgråberget bryter av bygden i söder. 

Längs den gamla åsvägen finns huvuddelen 
av bebyggelsen. På ömse sidor finns stora 
odlingsmarker. De lätta jordarna är välhävdade 
och utan odlingshinder. Vid Djupdal har Kvartlån 
brutit genom åsen. Flera bäckraviner skär genom 
markerna och ger dem ett mer kuperat utseende. 
Timrade, snedväggiga lador står på täkterna. 

Blå karta: 155 
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Socken: Arbrå 
Areal: 460 ha 
Källor, övrigt: NVP:22, 23, ÖP:R3, Rl :7, 
AU:(1979:2) 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

Fomeby har spridd bebyggelse. Byggnaderna är 
från 1800-talet. De är stora och välskötta och 
gårdarna är ofta vinkelbyggda. Markerna är 
vidsh·äckta och välhävdade. På vägkanten och i 
en ton sydvänd brink vid Per-Ers växer back
starr tillsammans med flera andra torrmarksväx
ter. I skogsbtynet, mellan Forneby och F lästa 
ligger Linsänketjäm. Här rötades traktens lin. 
Ä ven i Flästa ligger gårdarna spridda, men mer 
koncentrerade till vägen. Bebyggelsen är från 
olika tider. 

Skala: l: JOO 000 



KOLDEMO MED STORMYRAN OCH TJÄRNBERG 
Odlingslandskap med fornlämningar, gårdar och ny bruk 

Nr: 8309-08 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RN:60, RK:406, RF:2, 
NRL:3: 1,2 

Befskydd: 

I Koldemo, söder om Arbrå samhälle, finns en 
stor, öppen jordbruksbygd, som i en svag slutt
ning sträcker sig ner mot Ljusnans västra strand. 
Stora välskötta gårdar dominerar landskapsbil
den. Bebyggelsen är spridd och ligger ofta på 
små kullar, omgiven av odlingsmarken. fntiU 
skogsmarken i nordvästra delen av byn fmns 
flera småställen från slutet av 1800-talet. l 
anslutning till dessa finns stora, småbrutna 
odlingsmarker med eftersatt hävd. Här finns flera 
stora brådlador med snedtak på gaveln för 
upplagt hässjcvirke. Små odUngsrösen och 
stenmurar ligger intiU täkterna. Det finns också 

Blå karta: 155 

Socken: Arbrå 
Areal: 127 ha 
Källor, övrigt: NVP:2 1, ÖP:R3, R l :7, 
Ö2 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

naturbetesrna rker. 
Några km väster om Koldemo finns Stor-

m yran. Det är ett myrkomplex, som delvis dikats 
ut och odlats upp i en sen tid. l västra kanten av 
de fortfarande hävdade markerna finns några 
nybruk. Norr om Lillbotjärn, i östra delen av 
Stormyran, liggerTjärnberg. Trots läget intill 
den nyligen dikade och uppodlade myren bör 
stället ha fungerat för fast bosättning redan under 
forhistorisk tid. Som indikation finns här ett 
järnåldersgravfålt. Täkterna ner mot myren och 
tjärnen är i bra hävd. 

Skala: l: l 00 000 
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FÄBODARIBOLLNÄSOCHHANEBOSOCKNAR 
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SJULSBO (SJORSBO) 

Nr: 8303-12 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Sjulsbo fåbodar ligger vid Stor-Flugens norra 
strand. De består av tre olika delar. Högst på 
vallen ligger en få bod, som består av en lång 
länga sammansatt av två enkelstugor med en 
dubbelbod mellan sig. Ena delen ägs av Gum
mens, andra delen av Lars-O Is. Till få boden hör 
ett fåhus och framfor boden finns slagna och 
plöjda täkter. 

Socken: Bollnäs 
Areal: 3 ha 
KäiJor, övrigt: NVP:54, 
AU:Fäb.inv.l978 
Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Bef vård: 

Halvvägs ti ll sjön finns byggnader kvar efter 
flera fåbodar. Oftast är uthusen forsvurma. Nere 
vid Stor-Fiugen finns stora bostugor och några 
få hus. 

Vid stranden finns också ett båthus. Längst 
bort står en liten enkelstuga med få hus och invid 
skogskanten står en tät timrad myrlada. Täkterna 
hålls öppna. 

ÖSTRA ÖJUNGSBO 

Nr: 8303-15 
KJass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befslcydd: 

Fäboden hade på 1700- och 1800-talet fem 
delägare från Bollnästrakten. Det finns ängslador 
och ett långt stenmursliknande odlingsröse på de 
kuperade markerna. Stora ytor av den forna 
fodermarken är delvis i hävd. Den visar upp atter 

Socken: Bollnäs 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:56,57,ÄoH:93 

Värdelo·itcrier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

som blåsuga, pillerstarr, fjälltimotej, stagg, 
ormrot och gökärt. 

Några av få bodarna är välbevarade och den 
ena stugan är daterad 1718. Vallen är komplette
rad med nyare bebyggelse. 



KÖRSÅSEN 

Nr: 8303-19 
Klass: 3 
Källor, ril<sintresse: RN:l 06 

Befskydd: 

Körsåsen är en genuin fåbod med fyra bostugor 
och ett par fåhus. Det finns också en permanent 
gård och ett sentida nybruk ovanfor gården. Två 

Socken: Bollnäs 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP.l7 

Värdekriterier: b, c, f, g 
Befvård: 

snedväggiga lador timrade i rundvirke och en 
mindre lada står på den igenvuxna od
lingsmarken. 

KNUPBODARNA 

Nr: 8306-06 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RK:411 , RF:2, 
NRL:3:1,2 

Befskydd: 

Knupbodarna ligger på Digerbergets syd
sluttning. En alle av kraftiga granar kantar vägen 
dit. Det är en välbevarad vall med sex bostugor 
kvar av typen enkelstugor med ingång direkt till 
stugan där murstock finns. Alla stugor har 
skorstenar täckta med ett tegelvalv som regn-
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Socken: Hanebo 
At·eal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:65, 666 
AU:fåb inv 1978 
Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

skydd. 
Av fåhusen är fyra kvar. En myrhölada och 

många trägärdesgårdar har bevarats. Det finns 
också lövtäktsträd och söder om vallrutan rinner 
en bäck. 



Knupbodama, Hanebo 
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ÖRBODARNA 

Nr: 8306-07 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Örbodama ligger i en brant västsluttning med 
lite odlingsmark som i en skål nedanför. Odl ings
marken går i norr över i myr och en liten tjärn. 
En gärdesgård leder ut i myren. Bodbäcken 
rinner genom tjärnen. I non höjer sig Svart-

Socken: Haneho 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÖP:R2:1, 
AU:fåb inv 1978 
Värdekriterier: a, b, d, e, f, g 
Befvård: 

tjärnsberget Sex stugor i bart, omålat timmer 
finns kvar. Några bodar finns intill stugorna, 
men riktiga fåhus tycks saknas. På vallen står 
några lövtäktsträd. 

NYBODARNA 

Nr: 8306-08 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

På Nybodarna finns två ursprungliga fåbodar 
och en nytimrad bostuga med samma utseende 
som de andra. Här har bostugorna parstugeform, 
liknande de i Forsa socken. I vinkeln mot den 
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Socken: Haneho 
Areal: ll1a 
Källor, övrigt: NVP:73, ÖP:R2: l 

Värdekriterier: a, b, e, f, g 
Bef vård: 

stugan står en timrad bod. Det finns också ett 
fåhus. En bogran står på vallen. Nedanför vallen 
finns en dikad myr med öppna diken, möjligen 
för översilning. 



FÄBODAR I ARBRÅSOCKEN 
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ÖJUNGSVALLEN 

Nr: 8309-09 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Öjungsvallen har kvar fyra fäbodar. De fyra 
bostugoma ligger på rad utefter en brant skogs
kant. En av fäbodarna är komplett bevarad med 
fähus och stall samt kokhus, allt i grått timmer. 

Socken: Arbrå 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: AU:fåb inv 1978 

V~rdekriterier: a, b, e, f, g 
Befvård: 

Liksom i övrigt på fäbodvallama i socknen, 
håller Öjungsvallens odlingsmarker på att växa 
igen. Något av den öppna karaktären finns dock 
faJtfarande kvar mot sjön Öjungen. 

GAMMELBOVALLEN 

Nr: 8309-10 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

I ett skyddat läge på höjderna söder om Stomien 
ligger fäbodvallen Gammelbo. Den består av tre 
bostugor, ett fähus och en lada. Flera grunder 
och källargropar vit tnar om att vallen varit 
betydligt stötTe. Odlad mark har bl a funn its 
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Socken: Arbrå 
A•·eal: l ha 
Källor, övrigt: 

Värdekriterier: b, e, f, g 
Befvård: 

väster om vallen. Nu är endast ett mindre område 
vid husen öppet. En av bostugoma är i dåligt 
skick och i omedelbart behov av åtgärder. I 
övrigt är husen bra underhållna. En bäck, som är 
dämd, delar vallen. 



•• 
SODERHAMNS KOMMUN 

Kulturlandskapet i Söderhamns kommun är varierat. Det innehåller lämningar från förhistorisk tid och 
från det äldre jordbrukslandskapet Fisket har varit en viktig näring och fjskelägena har präglat kust
bygdens landskap. Men delar av kulturlandskapet är också påverkat av en stark industritradition. 
Fömtom bruken och träindustrin, som haft sin grund i järn och skog, var damast från Flors Linnema
nufakturi tidigt känt i de europeiska hoven. 

I kommunen finns de riksintressanta dalgångarna Trönö och Norrala samt åsbygden Söderala. De är 
välbevarade kulturlandskap med gårdar och byar i karaktäristiskt höjdläge med odlingsmarken nedan
för. I Skog och Holmsveden är markerna stenigare och jordbruksbygden mer småbruten. 

Areal i bevarandeprogrammet 
I Söderhamns kommun har stor andel av åkermarken försvunnit under de sista 50 åren. Det kan kanske 
förklara, vatför en mycket stor andel av den kvarvarande arealen finns med i bevarandeprogrammet, 
hela 87%, varav nära hälften i klass l. Det är framförallt i de riksintressanta dalgångarna i Norrala och 
Trönö, men även i Mo socken, som de mest värdefulla markerna ligger. 

Församling Antal Areal, Areal, Areal, Total areal, Totareal 
objekt klass l , klass 2, klass 3, klass 1-3, odlad mark, 

ha ha ha ha ha 

Bergvik 4 o o 219 219 266 

Ljusne 2 o 21 o 21 23 

Mo 3 1150 o 35 1185 1315 

Norrala 6 531 o 151 682 970 

Skog 10 177 866 3 1046 1201 

Söderala 2 o 788 o 788 1052 

Söderhamn o o o o o 35 

Trönö 8 819 3 o 822 830 

SÖDERHAMN 36 2677 1878 408 4 963 5 691 

l. Antal objeld och areal (ha) i klass l, 2 resp 3 samt total åkerarea/1993, ha 
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Markanvändningens förändring 1927-1993 
Totalt har åkerarealen i Söderhamns kommun minskat med 42% sedan 1927. Av betesarealen finns 
endast 20% kvar, och av slåtterängen finns i stort sett ingenting kvar jämfört med 1927. Det är i 
Söderala som nedläggelsen av åker har varit störst, närmare 60% av den odlade arealen är tagen ur 
produktion. Däremot har Söderala behållit en större andel av betesmarken är genomsnittet för kommu
nen, 40%. Även i Skogs socken har åkermarken minskat kraftigt, med nära 50%. 

Församling Areal Areal Areal 
åker, betesmark, slåtteräng, 
b a ha ha 
år 1927 år 1993 år 1927 år 1993 år 1927 år 1993 

Bergvik * 266 * 18 * o 
Ljusne * 23 * 10 * o 
Mo 1750 1315 86 54 69 o 
Norrala 1687 970 334 62 57 0,3 

Skog 2334 1201 783 78 199 o 
Söderala 2586 1052 256 97 596 o 
Söderhamn 373 35 l o o o 
Trönö 1161 830 117 15 17 o 

SÖDERHAMN 9891 5692 1577 334 938 0,3 

2. Areal olika markslag år 1927 och 1993. Betesmark motsvaras av "ordnad betesäng" och "annan 
betesäng" 1927. Uppgifterna om slåtteräng 1993 är hämtadefrån ängs- och hagmarksinventeringen 
1993. 

*ingick i Söderala 1927 
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Förändring i djurantal 1927-1993 
Minskningen av antalet mjölkkor i Söderhamns kommun sedan 1927 bar varit mycket stor, över 80% . 
I socknarna Norrala och Söderala, som båda tidigare hade mycket mjölkkor, har minskningen varit 
störst. Endast omkring 10% av de kor som fanns där 1927 fanns kvar 1993. Detta kan var förödande 
när det gäller vård av markerna på sikt~ eftersom nötkreaturen är alltför få för all kunna hålla odlings
marken i hävd. I Söderala och Nonala församlingar har även antal övrig nötkreatur minskat under de 
sista 70 åren, något som är mera ovanligt i övriga delar av i länet. 

Församling Antal Antal övr 
mjölkkor nötkreatur 
år 1927 år 1993 år 1927 år 1993 

Bergvik * 30 * 65 

Ljusne * o * o 
Mo 878 317 314 688 

Nonala 1032 134 433 315 

Skog 1508 290 535 509 

Söderala 2003 147 485 236 

Söderhamn 262 o 45 o 
Trönö 748 201 214 293 

SÖDERHAMN 6431 1119 2026 2106 

3. Antal nötkreatur år 1927 och 1993 
*ingick i Södera/a 1927 
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BEVARANDEOMRÅDEN I SÖDERHAMNS KOMMUN 

• 
.. 

• 

- Klass1 

Klass 2 

O Klass3 
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HAMNÄS 
By mellan bergsstup och sjö 

Nr: 8203-01 
Klass: 2 
Källor, a·iksintressc: 

Befskydd: 

Vid västra stranden av sjön Bergviken finns en 
smal remsa odlad mark mellan Ramnäsberget 
och sjön. Stora stenblock finns på några av 
täkterna, men mestadels består markerna av flack 
mark utan odlingshinder. Byn domineras av stora 
gårdar. Några av bostadshusen är sammanbygg
da i vinkel med ekonomibyggnaderna. 

Blå karta: 145 

Socken: Skog 
Areal: 44 ha 
Källor, övrigt: NVP:57, ÖP:R I: l8,RI :27 

Värdekritel'ier : a,b,c,e, f, g 
Befvård: 

Hela området vid Hamnäs och Hamnäsudden har 
en påfallande örtrik flora och rik fauna. Mellan 
vägen och Bergviken finns på översilningsmark 
ett igenvuxet ängsparti, med bl a blåsippa, 
myskmadra och tvåblad och träd som lind, alm, 
ask och Jönn. r norr har området gallrats och är 
nu en beteshage med stora lövträd. 

Skala: l: l 00 000 
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SKOGBYGDEN 
Kyrkby och andra byar i anslutning tiJJ sjöar 

Nr: 8203-02 
KJass: 2 
KäUor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Bebyggelsen i kyrkbyn innehåller hus fi·ån olika 
tider, som visar hur samhället vuxit fram. På 
kyrkoherdebostället i Skogväxerenekmed en 
omkrets på mer än fyra meter vid brösthöjd. 
Trädet är lagskyddat naturminne sedan 1931. 

Kallbäcks by gränsar till det tätortsliknande 
området kring Skogs kyrka. Jordbruksbebyg
gelsen, med mycket välbevarade boningshus, 
ligger kring den gamla landsvägen. T nordvästra 
delen av byn binder en utdikad myr samman 
Kallbäcks marker med Bodames odlingar. 

Bodarne domineras av ett stort, flackt och 
välhävdat jordbrukslandskap. Förmodligen är 
detta nyodlingsmark, marker som torrlagts i 

Bl~ karta: 145 
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Socken: Skog 
Areal: 520 ba 
Källor, övrigt:NVP:(58),(59),63NM, 
ÖP:R 1 :27 ,R2:57 ,R2:58,R3 :8 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

slutet av 1800-ta le t. Här finns flera brädlador. 
Gårdarna ligger i skogskanten mot norr, med 
betesmarker delvis in i skogen. l byns södra del 
ligger en ensam gård med en mycket vällagd 
stenmur, som nära nog omsluter hela ägan. 

Strand ligger vid sydvästra delen av Bergvik. 
Jordbruksbebyggelsen är välbevarad med 
boningshus huvudsakJigen från senare delen av 
1800-talet och stora ekonomibyggnader. I de 
stora, öppna och välhävdade markerna ingår 
även betesmark. 

Lövtjära är en by med en slingrande gammal 
byväg, som på något ställe bildar gårdsplanen får 
en husgrupp. Jon-Ols ocb Lundbarka är två 

Skala: l : l 00 000 



fastigbeter som särskilt väl bevarar äldre bygg
nadstradition. Till byn hör också några småbruk 
och ett par torp. Odlingsmarken består av små 
tegar med spannmål och vall. 

I Norrbo och Böle fortsätter jordbruksbygden 
runt Bergvikens sydöstra stränder. Markerna i 
söder är stora och välbrukade medan de i norr 
och öster blir mer uppsplittrade och i något 
särru·e hävd. 

Stråtjära ligger öster om Skogs kyrkby. 
Gårdarna ligger i rad utefter den gamla landsvä
gen, som går j en slinga söder om den nya. 
Jordbruksbebyggelsen blandas delvis med nya 
inslag, t ex skola och affår, som fOrtätar byn. De 

Gård i Härncbo, Holmsveden 

flacka odlingsmarkerna är väl hävdade. 
Byn Nygården är en direkt fortsättning på 

Stråtjära. Markerna är hävdade och även här 
ftnns bebyggelsen längs vägen, men mer ut
spridd. Högre upp mot skogen ligger ett par 
ny bruk. 

Längst i öster, i Hunsbo, finns några välbeva
rade gårdar, bl a en stor vitmålad sekelskiftes
gård och en äldre liten parstuga med valmat tak. 
Väster om landsvägen ligger Bastnäs. Det är ett 
uppodJat näs omgivet av myrmarker (fd slåtter
marker) och Bastnässjön/ Hunsbosjön. Stora 
block ligger på de flacka markerna. 
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HÄRNEBO-HENNINGE 
Långsträckta byar i sjödal 

Nr: 8203-03 
KJass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Byn Härnebo ligger med de sluttande odlings
markema i en remsa längs norra stranden av 
Härnebosjön. De välhävdade markema är 
öppna och kuperade, med stenblock och stora 
brädlador på täkterna. På flera ställen ner mol 
sjön finns betesmarker. Bostadshusen är från 
1800-talet, men flera äldre uthus med anknyt
ning tiU jordbruket, t ex smedja och flera 
timmerlador, har bevarats. Utefter skogskanten 
Ligger ett par små utanvidsgårdar. l västra delen 
av byn ligger odlingsmarker med sina timmer
och brädlador på ovansidan av byvägen. Vid 
sjöns nordöstra strand finns ett stmt betesområ
de, som till största delen består av gammal åker, 

Blå karta: 145 
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Socken: Skog 
Areal: 120 ha 
Källor, övrigt: ÖP:R2:65,R2:66,R3::9, 
ÄoH:80 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

men tiU en del också utgörs av en sötvattens
strandäng. Här finns kOttskottsvegetation med 
bland annat nålsäv, stra11dranunkel och vanlig 
igelknopp. Längre från stranden vidtar attrika 
fuktängar. 

Markerna i Hennjnge utgör fortsättningen av 
odlingsmarken i Härnebo. Området är kuperat och 
välhävdat med betesmark, som på några ställen 
även sträcker sig in i skogen. Henningen, som 
rinner genom byn forbinder Henrungesjön med 
Härnebosjön. Gårdarna ligger i höjdläge med 
skogen bakom sig och markerna sluttande ner mot 
ån och sjön. Flera av gärda ma har två boningshus, 
varav åtminstone det ena är från 1800-talet. 

Skala: l: l 00 000 



MÖRTEBO 
Gård i skogen 

Nr: 8203-04 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Mörtebo är en gård i skogen ett par kilometer 
väster om Henninge. Markhävden är eftersatt. 
Det ensamliggande huset är mycket stott. Gårds
planen, som är planterad med många växter, är 

Blå karta: 145 

Socken: Skog 
Areal: 3 ha 
Källor, övrigt: 

Värdekriterier: b, e, g 
Bef vård: 

inhägnad med gärdesgård. Till gårdsanläggning
en hör nera uthusbyggnader i timmer. En mycket 
lång, låg, äldre uthuslänga har bostadsdel i ena 
änden. 

Skala: l: l 00 000 
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HÅKANBO-HEMSTANÄS 
Nyodlingsbygd och före detta herrgård 

Nr: 8203-05 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Håkanbobyarna är delade J två delar, dels Hå
kanbo vid Storsjöns norra ände nära Hemsta näs, 
dels Väster-Håkanbo, som ligger ett stycke 
norrut. Planterade och spontant igenvuxna 
marker mellan hydelama döljer att dessa en gång 
haft samband. 

l Håkanbo är markerna välhävdade. Där finns 
några gårdar som bevarar en äldre karaktär. 

I Hemstanäs byggde brukspatron CA Rettig 
vid mitten av 1800-talet en av Hälsinglands få 
herrgårdar. Den hade orangeri, trädgård och 
park. Senare införlivades hela byn, med undan
tag fOr ett hemman, med herrgården. Av husen 

Blå karta: 145 
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Socken: Skog 
Areal: 120 ha 
Källor, öYJ·igt: NVP:69, ÖP:R2:68,R3:10 

Värdekriterier: a, b, c, e. f. g 
Befvåa·d: 

återstår idag två välbevarade flygelbyggnader, ett 
likaledes välbevarat sädesmagasin och en förval
tarbyggnad. Markerna däremot, är i mycket dålig 
hävd. 

I nordvästra viken av Storsjön finns två 
gårdar med lite öppen mark. Vid ett vattendrag 
intill en gård väster om sjön finns en liten kraft
station med välbevarad sekelskiftesexteriör. 

Av Väster-Håkanbo ligger ena halvan av byn 
i Hanebo. Byn famnar en liten sjö och omges av 
berg både i norr och söder. Den stora nyodlings
bygden är utan några odlingshinder och i bra 
hävd. 

Skala: l: t 00 000 



LÅNGBO-ÄNGBO-HÄSTHAGEN 
Odlingsbygd kring gammallandsväg mellan sjöar 

Nr : 8203-06 
Klass: 2 
Kä llor, riksintresse: 

Bcf skydd: 

Långbo by ligger i ett öppet, småkuperat och 
levande jordbrukslandskap mellan storsjön och 
Gårdsjön. Några större gårdar ligger blandade 
med småhus från sekelskiftet och något från 
1800-talets början. Ute på täkterna står stora 
brädlador. Den väJbevarade bebyggelsen är 
relativt enhetlig. Vid ån mellan sjöarna finns två 
vattendrivna anläggningar och inte långt därifrån 
står en smedja. 

Öster om landsvägen omges ån av en öppen 

Blå karta: 145 

Socken: Skog 
Areal: 77 ha 
Källor, övrigt: ÖP:R2:70, ÄoH:83 

Värdekr iterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård : NOLA 

be teshage, där det bl a växer rödklint, stagg och 
darrgräs. En trösklada med inskription från 1724 
finns i hagen. Närmast ån växer tagelsäv och 
knappsäv, och här övergår beteshagen till en 
sötvaltcnsstrandäng. 

Söder om Långbo går landsvägen genom en 
liten flack bygd med ställena Ängsbo och Hästha
gen vid sjön Väringen. Husen är från slutet av 
1800-talct och bö1jan av sekelskiftet. 

Skala: l: l 00 000 
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HOLMSVEDEN (SAGÄNGE OCH AMERIKA) 
Odlingsmarker vid stationssamhälle, strandängar 

Nr : 8203-07 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Bef slcydd: 

Förutom de byggnader som hör tilljärnvägen och 
den välbevarade villabebyggelse, som bildar 
stationssamhället, finns i Holmsveden ett par 
gårdar med karaktär från slutet av 1800-talet och 
sekelskiftet. De utgör en liten odlingsbygd med 
välhävdade marker. 

Öster om Landsvägen i Sagänge, upp mot 
skogen, ligger några bostadshus från 1910-50-
talet samt ett nybruk. Där finns vähävdade 

Blå karta: 145 
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Socken: Skog 
Areal: 50 ha 
Källor, övdgt: NVP:70, ÖP:Ö:7, 
ÄoH:82,AU:l989 B-inv 
Värdekriterier: b, c, d, e, f, g 
Bef vård: 

marker och ett litet skogsbete. 
I samhällets sydöstra del, på en 1.1dde i Härn

bosjön ligger gården Amerika. Markerna sträcker 
sig ner till sjön, där det finns två betade strand
ängar. De har varit betesmark under flera genera
tioner brukare. Här finns imponerande mattor av 
nålsäv och fina bestånd av strandranunkeL 
Kortskottvegetationen är väl utvecklad. 

Skala: l: l 00 000 



TÖNNÅNGER 
J ordbruksbygd nära sjö med gårdar längs väg 

N1·: 8203-08 
KJass: l 
Källor, r iksintresse: 

Bef skydd: 

Vid Tön nångersjöns inre, västra vik ligger byn, 
som är typisk fOr senare deJen av 1800-talet och 
1900-talets bötjan. Gårdarna ligger längs en väg 
på en höjdsträckning. Mangårdsbyggnaderna har 
kvar sin ursprungskaraktär. Härbren, stengärdes
gårdar och odlingsrösen ger byn en ålderdomlig 
prägel. Odlingslandskapet är småskaligt med 

B l å karta: 145 

Socken: Skog 
Areal: 57 ha 
Källor, övrigt: ÖP:R2:74, ÄoH:81 

Värdel<riterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvå rd : 

särski lt intressanta marker ner mot sjön. [ntill en 
av byns äldre gårdar finns en björkhage som 
brukats under lång tid. Odlingsrösen och forn
lämningar vittnar om annan markanvändning än 
dagens bete. T hagen växer nu betesgynnade 
växter som kattfot, stagg och ormrot med flera. 

Skala: l : l 00 000 
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ÄLGNÄS 
Odlingsbygd på näs mellan sjöar 

Nr: 8203-09 
Klass: 2 
Källor, r iksintresse: 

Befskydd: 

Det breda näset med byn skjuter ut i Tönn
ångerssjön. Söder om byn är ett sommarstoge
område samlat intill sjön Nästjärnen. I bykärna n 
ligger gårdarna på en svag höjd, tätt samlade 
utefter den gamla byvägen och grupperade kring 
en vägkorsning. Flera av byns byggnader, såväl 
bostadsbus som ekonomidelar, har en väl beva
rad 1920-talskaraktär. I odlingsmarken finns 
stenmurar, terrasser och odlingsrösen, som 

Blå karta: 145 
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Socken: Skog 
Areal: 52 ha 
KäJlm·, övrigt: ÖP:R3: 11, 
AU:1974 B-inv 
Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Bef vård: 

vittnar om äldre tiders brukningsformer. Jordbru
ket lever fortfarande och ännu hävdas flera små, 
fina betesmarker. 

Kostoarna ligger i skogen en Idiometer väster 
om Älgnäs. Det är en stor sekelskiftesgård med 
ett stort, brett uthus. De små brutna, begränsade 
odlingsmarkema betas av får, och ingår i ett 
levande jordbruk. 

SkaJa: 1:100 000 



SMÅSTRÖMMARNA 
Små skogsgårdar 

Nr: 8203-10 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Småströmmarna består av små skogsgårdar 
längs en kort ästräcka, som fOrbinder sjöarna 
Högtjämen och Björkångcn. Gårdarna ligger på 
bitvis mycket storblackiga små täkter. En säg 
och en smedja finns bevarade. 

Blå karta: 145 

Socken: Skog 
Areal: 3 ha 
Källor, övrigt: 

Värdckriterier: a, b, c, e, g 
Befvärd: 

Bebyggelsen vid Högtjärncn, en kilometer 
söderut, har ett äldre ursprung, men är föränd
rad. Före Rävelnsuddcn finns en välbevarad gård 
med några små åkrar. 

Skala: l : J 00 000 
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HÅ 
Jordbruksby vid sjö 

Nr : 8204-01 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RK:608 

Befskydd: 

Byn Hå ligger vid Marmens sydostspets. Bymil
jön är intressant med gårdarna och husen tätt 
samlade. Ett litet utanvidsområde finns centralt i 
byn. Odlingsmarken sköts med olika intensitet. 
Täkterna är oregelbundna och steniga och med 
flera bräd- och timmerlador. Ett antal något 

Blå karta: 145 

114 

Socken: Ljusne 
Areal: 16 ha 
Källor, övrigt: ÖP:Rl: 13 

Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

snedväggiga lador i tundtimmer fångar blicken. 
Byn ingår i det område med lågtekniska jäm
framställningsplatser från senare delen av 700-
talet, som lokaliserats kring Marmen. De tyder 
på att det funnits tidiga bybildningar, som är 
utan direkt koppling till den nutida bebyggelsen. 

Skala: l : l 00 000 



STORBERGET 
skogsgårdar vid dikad myr. 

Nr: 8204-02 
KJass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Byn Storberget bildas av tre gårdar som ligger j 
en gles rad på östra sidan av en dikad myr. 
Bebyggelsen är från olika tider. Två av ladu
gårdarna är murade av slaggsten. Markerna 
utgörs av f d myrmark. T en stenig backe finns ett 

Blå karta: 145 

Socken: Ljus n e 
Areal: 5 ha 
Källor, övrigt: 

V :ärdelrriterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

naturbete. Öster om storberget finns också 
hävdade marker. Här har legat en gård, men av 
denna återstår endast ruiner av ladugårdens 
slaggstensdeL 

Skala: l: l 00 000 
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SÖDERALASLÄTTEN 
Byar och gårdar på jordbrukssslätt, fornminnen (se även 0702) 

Nr: 8205-01 
Klass: 2 
Källor, riksintresse : RN:68,RK:600 

Bet' skydd: 

Mellan Tyby i Mo socken och Söderhamns 
flygplats i Sandarne breder en flack, låglänt 
jordbruksslätt ut sig. Detta område är södra 
Hälsinglands gamla central bygd. Fornlämnings
förekomsten är rik och Söderala har landskapets 
äldsta kyrka, från l l 00-talet. Slätten är i stora 
delar sen landhöjningsmark och Söderalaån, som 
rinner igenom, är i flera omgångar fördjupad och 
rätad. Slätten kantas av en rad byar. 

I Södel'alaslättens östligaste utlöpare finns 
den mycket gnmda Ålsjön. Sjön har utsatts for 
flera olika sänkningsföretag, det forsta år 1888. 
Merparten av sjön täcks av täta vassar. Ålsjön är 

Blåkarta: 145, 155 
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Socl<en: Söderala 
Areal: 770 ha 
Källor, övrigt: NVP:34,35NR36,37,38, 
39,87,ÖP:R3:6,R2:48,R1:28,Rl ,R2,R3, 
Ö6 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f 
Befvård: 

en av länets främsta fågelsjöar och har av det 
skälet avsatts som naturreservat. I samband med 
att väg E4 lades i bank över sjön, höjdes vatten
ståndet i sjön med 70 cm, for att bevara värdet 
som fågelsjö. 

Odlingsbygden i anslutning till ÅJsjön har 
stor betydelse for fåge l livet. Under senare tid har 
dock hävden av strandängarna försämrats, och 
stora delar växer igen. En restaurering av våt
markerna i sjön öster om E4 har påbö1jats under 
1994. 

Väster om E4 fmtsätter Ål sjön som ett ca l 00 
hektar stort område mader. Dessa blötängar var 

Skala: l: l 00 000 



tidigare mycket viktiga för foderförsörjningen 
och gav dessutom förutsättning för ett rikt 
fågelliv, med arter som är knutna till odlings
landskapet, t ex storspov, sånglärka, gulärla och 
olika gäss och änder. Idag är markerna ohävdade 
och i behov av restaurering. 

Mellan Ålsjön och de skogklädda bergen i 
natT finns Östansjö. Det är en smal slätt med 
flera gårdar av äldre karaktär. Längst i söder av 
Söderalaslätten ligger nyodlingsbygden Onsäng 
och sydväst av Alsjön ligger Ellne. 

Askesta och Siggesta har odlingsmark som i 
öster direkt ansluter till Ålsjön. Bykäman i 
Askesta ligger på en mor~inhöjd och domineras 
av äldre tätt liggande gårdar. Siggesta har mer 
blandad bebyggelse. Den gamla vägen slingrar 
genom byarna. Vid vägen finns en hög och ett 
par stensållningar från yngre järnålder. Flera 
lador står på täkterna. En del är stora och med 
sneda väggar. 

Orsta by domineras av några välbevarade, 
stora gårdar på rad. De omges av flack, hävdad 
jordbruksmark, ett ladlandskap med främst 
brådlador samt enstaka timmerlador. 

Bebyggelsen i centrala Söderala ligger på den 
markanta ås, som fattsätter västerut genom 
Modalen och vidare till Arbrå. De gamla går
darna ligger i rad på åsen. Bebyggelsen är 
förtätad under 1900-talet. Vid den gamla åsvägen 
finns flera stensättningar och högar frånjärnål-

Södcrala 

dem. Söder om kyrkan, i norrläge mot skogen, 
ligger två gårdar med varsitt äldre bostadshus. 
Ovanför gårdam a ligger några täkter och en 
stenig betesbacke. Vedtjäras tre gårdar ligger i 
skogskanten bortom dessa. 

Berga och Hov är två byar med bevarade 
fornlämningat· i form av gravfält och förhistoris
ka åkerytor. f Berga torde också de äldsta bo
platslägena finnas. Den bebyggelse, som nu finns 
här, är dock mest av yngre slag. I den breda 
flacka delen ligger den äldre bebyggelsen utefter 
åssträckningen. 

Mellan Bcrga och Hov finns järnvägssamhäl
let Norrbyn med ett antal välbevarade bostadshus 
från olika tidsperioder. 

Kring Norräng och Persberg bildas en sam
manhängande bygd, som smalnar av mot öster. 
En stenig betesbacke i området ståtar med en 
rödmålad, snedväggig ängslada på toppen. 

Genom Heden går den gamla färdvägen på 
åskrönet med bebyggelsen på ömse sidor. Kon
trasten mellan den bebyggda åsen och jord
bmksslättcn är markant. Dc nesta jordbruken 
finns på södersidan. 

Ringnäs består av ett par gärdar från tiden 
runt sekelskiftet. NedanfOr gårdarna breder de nu 
uppodlade Kinstaängarna ut sig, men kring 
gårdama är de gamla täkterna små, oregelbundna 
och steniga. 
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RENSKALLA 
Gårdar vid älv 

Nr : 8205-02 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Byn Renskalla består av två välbevarade gårdar 
på Ljusnans östra sida. Den ena gårdsanlägg
ningen består av två äldre bostadshus, där 
uthusen ligger bakom och bildar en egen gårds
plan. Den andra gården har ett 1920-talshus med 
brutet tak och stora uthusbyggnader. Ett äldre 
bostadshus är i vinkel sammanbyggt med lad u-

Blå karta: 145 
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Socken: Söderala 
Areal: 18 ha 
Käll01; övrigt: NVP:50, ÖP:Rl :8 

Värdelrriterier: a, b, c, e, f, g 
Bef vård: 

gården. Täkterna är oregelbundna med många 
små lador. Någon är byggd med sneda väggar. 
lgenväX.Iling har medfått att man inte längre ser 
odlingsmarken i norr och nordost. l nti Il älven 
söder om byn finns ett får breddgraden ovanligt 
storvuxet hassel bestånd. 

Skala: l: l 00 000 



MYSKJE-BRATTBERG 
Industrinära odlingslandskap (Se även 8207-03) 

Nr : 8206-01 
Klass: 3 
Källor, r iksintresse: 

Bef skydd: 

Brattbergs by ligger i cll småskaligt, skogsom
givet odlingslandskap vid Myskjeån och Vågen, 
som är en vik avsnörd från sjön Marmen. 
Mannaverkens industrier och ett egnahemsom
råde i skogskanten är påtagliga delar av detta 
kulturlandskapsavsnitl. 

Utefter en bäck, som från norr rinner in i 

Blå karta: 145 

Socken: Bergvik 
Areal: 12 ha 
Källor, ÖVl'igt: ÖP:Ö5, Ö l2, ÄoH:Beb.inv. 
1989 
Värdekriterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvärd: 

Vågen, fums betade strandängar och en öppen 
fastmarkshage. l den senare står två ängslador 
som vittnar om tidigare slåtterängsbruk. Här 
växer ängsväxter som bockrot, ormrot, stagg och 
rödkJint. Nere vid Vågen finns ett område med 
fornlämningar. 

Skala: 1: 100 000 
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VANNSÄTTER 
Heterogen odlingsbygd vid sjöstrand 

Nr: 8206-02 
Klass: 3 
Källor, r iksintresse: RF:2, NRL 3:1,2 

Befskydd: 

Byn Vannsäter ligger på en kulle med tätortslik
nande bebyggelse. Vid Åsen finns några sekel
skiftesgårdar och en parstuga med uthus. I 
skogskanten mot Fallen ligger några gamla, 
mindre gårdar och två snedväggiga rundtimmers
lador. Markerna är överlag välhävdade, men 

Blå karta: 145 

120 

Socken: Bergvik 
Areal: 11 O ha 
Källor, övrigt: ÖP:Rl:27,R3:4, 
AU: 1989B.Inv 
Värdekriterier: ,a b, c, e, f, g 
Befvå rd: 

igenbuskade partier frnns. Vägen slutar vid 
Non·häll, en ensam gård som ligger vid sjöstran
den två kilometer väster om Vannsäters by. De 
hävdade täkterna är hägnade av en lång gärdes
gård. 

Skala: l: l 00 000 



SUNNAN Å 
Småbrutet odlingslandskap vid sjö 

Nr: 8206-03 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: RK:608 

Bcfskydd: 

Byn Sunnanå ligger på sydsidan av sjön Mar
mens nordvästra del. Mot sjön finns några 
jordbruk från bötjan av 1900-talct, men en hel 
del av dagens bebyggelse saknar jordbruksan
knytning. Hästar går på bete. Floran är intressant 
med en anmärkningsvärt rik forekorost av hassel. 

Stwiin , • 

, •' . -~~'~.7.r----· 
.t 

Blå karta: 145 

Socken: Bergvik 
Areal: 34 ha 
Källor, övrigt: NVP:48,ÖP:RI :13, 
AU:1989 B.lnv 
Värdekriterier: a, b, c, d, f, g 
Befvård: 

Byn ingår i det område med lågtekniska järn
framställningsplatser från senare delen av 
700-talet, som lokaliserats kring Marmen. De 
tidiga bybildningar, som man kan anta fanns i 
anslutning till dessa, är utan direkt koppling tilJ 
den nutida bebyggelsen. 

Skala: l: l 00 000 
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LYNÄS 
By och gårdar på näs 

Nr: 8206-04 
Klass: 3 
Källor, riksintr·esse: 

Befskydd: 

På ett näs i östra delen av sjön Bergviken ligger 
Lynäs. Odlingsmarken är tämligen väl hävdad. 
Flera fomminnen finns på näset. 

Bebyggelsen i byn Lynäs ligger samlad mitt 
på näset, på båda sidor om byvägen. Gårdama, 
som ligger glest, är i huvudsak från 1800-talets 
mitt och bötjan av 1900-talet. Äldre husgmnder 

Blå karta: 145 
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Socken: Bergvik 
Areal: 63 l1a 
KäU01·, övrigt: ÖP:R l :27,AU:l989B.Inv 

Värdekriterier: a, b, c, f, g 
Befvård: 

finns i området. De äldre bostadshusen är falurö
da medan de yngre oftast är måJade i ljus olje
färg. Södemt finns några nybruk. 

Norr om västra Bosjön bildas en egen liten 
odlingsbygd. Här finns ett nybruk från seklets 
bö1jan. 

Skala: l: l 00 000 



MODALEN-FLOR-BODARNE 
Odlingsbygder längs gammal färdled 

Nr: 8207-01 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Modalen är en del av Glössboåns dalgång. Den 
sträcker sig från Florsjön mot nordväst fram till 
gränsen mot Glössbo. Flor är bygden väster om 
Florsjön medan Bodarne finns sydväst om sjön. 
Bygderna binds samman av en gammal fårdled, 
som huvudsakligen foljer Ljusnanåsen. Jord
bruksbebyggelsen är koncentrerad till åsen, men 
gårdar forekoromer också spridda på dalslutt
ningama. Glössbo skär på ett par ställen genom 
åsen. 

Längst norrut i Modalen ligger byn Överbo. 
Norr om vägen finns en stor, flack, samman
hängande odlingsmark utan odlingshinder. 

B l å ka11a: 145, 155 

Socken: Mo 
Areal: 930 ha 
Källor, öv1·igt: NVP:24,ÖP:R2:39,R2:45, 
R2:44,R2:43,R2:4 
Värdel<riterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

Landskapet domineras av lador, både i timmer 
och av brädor, en del mycket snedväggiga. Små 
nybruk och ett par något större gårdar ligger 
längs den lilla väg som löper parallellt med stora 
vägen. 

Byarna segeråker och Nolhed bildas av några 
äldre gårdar uppe i skogskanten. Upp mot 
skogen bl i r de flacka markerna mer kuperade och 
varierade med inslag av beten. Stora block ligger 
på en del åkrar. 

Florhed och Mo ligger i Modalens södra del. I 
norr, längs gamla landsvägen mot Mo kyrka, 
finns några välbevarade gårdar, som tillsammans 

Sika la: l : l 00 000 
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med vägen ger en värdefull vägmilj ö. Själva byn 
ligger samlad på åsen och på ömse sidor om 
denna finns bmkade nyodlingsmarker med både 
bräd- och timmerlador, några med sneda väggar. 
I väster, i en avskild dal mellan Florhed och Mo, 
ligger några småhus med välhävdade mindre 
täkter. Dalen kantas i väster av de mäktiga Gruv
och Kas bergen. Den kraftigt meandrande Glöss
boån, som slingrar sig fram genom betesmarken i 
dalen, kallas i detta parti för Färgeriån. Flors 
Färgeri låg nere vid ån. 

Florbyn ligger tätt samlad på en kulle. Bebyg
gelsen är blandad. I västra Flordalen går vägen 

Flor, Mo 
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högt uppe på den norra kanten. Den stora, odlade 
dalen bildaren mosaik av diken och betesmark. 

På en udde, högt på en kulle, ligger byn Näset 
i västra delen av Flors j ön. Odlingsmarken går 
fram till sjön utefter hela näset. Vid landsvägen, 
söder om Näset, finns ett skogsbete inhägnat med 
fåmät. 

I Bodame finns en trelängad gård, flera 
sekelskiftesgårdar och två missionshus. Byns 
välhävdade marker går i en kil mot söder och 
innefattar en betes backe. Odlingsmarken faJtsät
ter södemt in i Söderala socken. 



KYRKBYN-TYBY 
Gammal, varierad odlingsbygd (se även 8205-01) 

Nr: 8207-02 
KJass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

I sydöstra delen av Modalen finns en ganunal, 
varierad odliJ1gsbygd. Byvägenlöper centralt 
genom byarna. Det kuperade jordbrukslandska
pet omges av barrskog och skiljs på så sätt från 
den övriga dalen. Bebyggelsen ligger i höjdlägen, 
dels på kullar, dels uppe i sluttningarna mot de 
omgivande bergen. 

Mitt i kyrkbyn finns den gamla sockenkyr
kans ruin. Kyrkan byggdes f6rmodligen på 1300-
talet. Öster om ruinen rinner en bäck mot norr, 

Socken: Mo 
Areal: 220 ha 
Källor, övrigt: NVP:27,ÖP:R2:42 

Värdelo·iterier : a, b, c, d, e, f, g 
Bcf vård: 

med ett vattenverk vid gården i söder. l byn 
finns flera större gårdar från sekelskiftet och 
även en del äldre. 

Tyby ligger söder om kyrkbyn med gårdarna 
samlade mitt i byn, längs med Hergån. En av 
gårdarna har två vinkelställda parstugor med 
valmade tak. De småkuperade markerna är i bra 
hävd. På ett par av gårdarna fanns betesdjur vid 
invcnteringstillfållet. 

!~ ..... 
Håsnäs fä od , _,:,.. • ~ .• 

Blå karta : 145, 155 Skala: l: l 00 000 
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BRATTBERG-MYSKJE 
Industrinära odlingslandskap (se även 8206-01) 

Nr: 8207-03 
Klass: 3 
KäiJot; ril<sintresse: 

Bef skydd: 

Brattbergs by ligger i ett småskaligt, skogsom
givet odlingslandskap vid Myskjeån och Vågen, 
som är en vik avsnörd från sjön Mannen. 
Marrnaverkens industrier och ett egnahemsom
råde i skogskanten är påtagliga delar av detta 
kulturlandskapsavsnitt. 

Utefter en bäck, som från norr rinner in i 
Vågen, finns betade strandängar och öppen 
fastmarkshage. I den senare står två ängslador 

Blå karta: 145 
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Socl<en: Mo 
Areal: 35 ha 
Källor, övrigt: ÖP:Ö5, Öl2, ÄoH:79, 
B-invl989 
Värdekriterier: a, b, c,d,e, f, g 
Befvård: 

som vittnar om ett tidigare slåtterängsbruk. Här 
växer ängsväxter som bockrot, ormrot, stagg och 
rödklint. Nere vid Vågen finns ett område med 
fornlämningar. 

Myskje by delas av den gamla åsvägen, som 
löper öster om den nya landsvägen. Nyodlings
markerna på sidan av åsen präglar landskapsbil
den, mot öster finns påfallande många snedväggi
ga lador. 

Skala: l: l 00 000 



TRÖNÖDALEN 
Odlingsbygd i ådal, kyrkmiljö 

Nr: 8208-02 
KJass: l 
Källor, ril<sintresse: RN:67,RK:601 

Befsl<ydd: 

Trönöån meandrar sig fram i den smala, uppod
lade och långsamt fa llande dalgången. l nordväst 
har dalen en småkullig karaktär och omges av 
skogklädda berg. Intrycket är att bebyggelsen 
ursprungligen legat vid dalens norra gräns mellan 
inägor och utmark. Det är utflyttade och nytill
komna byggnader som är vanliga ute i odlings
marken eller i det södra skogsbrynet. Den gamla 
trelängade gårdsformen lever kvar i de äldre 
gårdarna. Bland de äldre husen forekommer 
långsmala parstugor och två bostadshus i vinkel. 
Mellan de båda kyrkorna, på norra dalsidan, är 
det tätt mellan bebyggelsegrupperna, som vanli-

Blå karta: 155 

Socken: Trönö 
Areal: 810 ha 
Källor, övrigt: NYP: Il ,ÖP:RI :3,RI :4, 
R2:24,R2:25,ÄoH:74,76 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

gen består av två, tre gårdar tätt inti ll varandra. 
Närmast den nya kyrkan är det blandad tätOlis
bebyggelse. Spridda i odlingslandskapet finns ett 
stort antal ängslador. Några har snedtimrad 
nederdel och sedan en bräddel. En storhässja 
ditflyttad från östergården i Långbro, står vid 
järnvägen, norr om den gamla kyrkan. 

Fly Ligger längst i sydost. Byn är tätt samlad 
på en kulle där det också finns järnåldersgravar. 
Uthusen har sekelskifteskaraktär medan bo
ningshusen verkar äldre. l en backe mellan 
Väster- och Östergården är ett stort öppet na
turbete. Rödklint, blåklocka, ormrot, kattfot, 

Skala: l : l 00 000 
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ängsnejlika och ögontröst hör till de a1ter som 
växer där. De plana välhävdade täkterna runt om 
är troligen gammal ängsmark som dränerats. Ån 
rinner igenom dessa. Här films både bräd- och 
timmerlador. 

Daglysa by ligger samlad i höjdläge med 
täkterna sluttande mot norr. I den trivsamt, 
levande byn ligger två trelänga de gårdar intill 
varandra. Bakom ftnns en gård med stenmur och 
en parstuga i två våningar samt ett brett 
centralplanshus. Dessutom finns några småstäl
len med utanvidskaraktär. 

Långbro ligger öster om medeltidskyrkan 
med markerna sluttande mot dalbotten i söder. 
Byn har många välbevarade gårdar från 1700-
talet till sekelskiftet. 

I Trönbyn, norr om den gamla kyrkan, finns 
flera exempel på gårdar med två eller tre bo
stadslängor. Jon-Ols har ett bostadshus från 

Trönö 
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1700-talet. I en skogsbacke finns ett stmt na
tm·bete. 

I byn Orsten, söder om ån finns tre små 
välbevarade gårdar från 1800-talet. Täkterna är 
små och oregelbundna. De håller på att växa 
igen. 

I Hmme bö1jar de välhävdade markerna bli 
kuperade. Rappsta ligger norr om nya kyrkan. 
Här bö1jar både mark och bebyggelse få en 
annan karaktär än längre söderut i delen. Det 
ftnns flera småställen, flera renoverade. En 
tinrrad smedja ligger vid vägen till Rappsta. 

I skogsmarken söder om Tygsta ligger torpet 
Fålmo. Torpmiljön är välbevarad med bonings
hus, ladugård och ängslada. De gamla, nu betade 
täktema har inte brutits de senaste 50 åren. 
Betesfloran typisk med bland annat bmdborste, 
ängsskallra, ängsfryle, ormrot och ögontröst. 



TANNÅSEN 
Ensamgård 

Nr: 8208-04 
KJass: l 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Tannåsen är en ensamgård med böljande odlings
marker i en sluttning mot öster, knappt en kilo
meter söder om Tygstabodsjön. Gården har en 
välbevarad enkelstuga i två fulla våningar. 
Uthuset är ihopbyggt i vinkel med ett yngre 
eentralplanshus. Alla hus är rödmålade och 
välskötta. Några timmerlador står ute på marker
na. Åkern, som inte har plöjts på tre decennier, 
hävdas nu genom tarbete. Här växer ängsväxter 
som stagg, kattfot, ormrot, backnej lika, vår-

Blå karta: 155 

Socken: Trönö 
Areal: 3 ha 
Källor, övrigt: NVP: l O,ÖP:R2:21 ,R2:22, 
ÄoH:75 
Vä rdekriterier : a, b, c, d, c, f, g 
Bef vård : 

brodd, ängsfryle och prästkrage. l en gammal 
sidvallsäng hittar man dessutom trådtåg, brud
borste och slåtterblomma. Nedanfor täkterna 
finns en lada i nmdtimmer med pulpettak. En 
skvaltkvarn, också byggd i rundtimmer, ligger 
vid en skogbäck en bit från gården. l den fd 
skogsbetesmarken vid Blystermyran, nära 
Abborrtjärn väster om Tannåsen, växer rikkärr
arter som hirsstarr, ullsäv, gräsull och ängsnyck
lar. l närheten växer också tibast och ängsvädd. 

)~ 
, 
j ' 
i 
' l :.c; - -·· 

l 
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Skala: l: 100 000 
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ALE BO 
Gård med hagmarksbete vid sjö 

Nr: 8209-01 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befsl{ydd: 

Väster om Alebosjön ligger en gård med bland 
annat en öppen naturlig beteshage och en slåt
teräng bland ägoslagen. I hagen finns någon 
enstaka björk och tall. I slåttermarken finns 
dessutom någon apel, lönn och gran. Bland de 

Blå karta: 155 
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Socken: Non·ala 
Areal: 12 ha 
Källor, ö n ig t: ÖP:R2:27 ,ÄoH:72 

Värdelu iterier: c, d, e, f, g 
Befvård: 

hävdgynnade växterna finns stor blåklocka, 
gökblomster, stagg, ormrot och kattfot. På 
täkterna står lador. Höet från slåttervallarna mot 
sjön hässjas på traditionellt sätt. Mot söder är 
hävden eftersatt. 

Krype· • . k 

l/ .,.;8ver .. Lussma;: 
~ \. # \. 

1=-1-11--· ---L/IIlflll·inwn·---t'f; ., 

. ' 

Skala: 1:100 000 



LOSJÖ 
Skogsby vid sjö 

Nr: 8209-02 
Klass: 3 
KäUor, riksintresse: RN:53(54) 

Befskydd: 

Vid norra viken av Losesjön ligger Losesjö by. 
Den omges av skog. Längs vägen till byn finns 
igenplanterade täkter. Ä ven i byn har flera täkter 
lagts ner de senaste decennierna. År 1542 fanns 
en skattebetalande bonde i Losjön. l byn fmns nu 
fem gärdar, tre välbevarade småbruk och två 

Blå kat1a: 155 

Socken: NorTala 
Areal: 9 ha 
Källor, övrigt: ÖP:RI: l 

Yärdel<riterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

sentida nybruk. 
Längst i öster finns ett område med sommar

stugor. Ned mot sjön fi1ms några långsmala 
täktermed öppna diken och några brädlador. Vid 
sjöstranden finns betesmarker. 

Skala: l: 100 000 
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NORRALADALEN 
Jordbrul{sbygd i flack dalgång. Fornlämningar 

Nr: 8209-04 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:(108)67, RK:600,601 

BefsJ<ydd: 

Den flacka dalgången vid Nonala är en utpräg
lad jordbruksbygd med välbevarade byar upp 
mot skogsb1ynet. Det fOrsta intrycket är en 
ordinär fullåkersbygd, men odlingslandskapet 
kring Norralaån är egentligen ganska ålderdom
ligt. Det är parcellerat av öppna diken och med 
ett sjuttiotallador ute på ägorna. Mycket har inte 
hänt sedan de gamla slåttermaderna dränerades. 
Trots att Norralaån är rätad har den stor betydel
se som lekvatten for havsvandrande fisk. Den 
gamla hårdvallen med svalåkrarna fam1s på 
dalsluttningama och kanske främst mellan 
gårdarna och utmarken. 

Blå karta: 155 
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Socken: Norrala 
Areal: 520 ha 
Källor, övrigt: NVP:l9,20.ÖP:Rl:5, 
R l :24,Rl :3,R2:33,R2:34,R3 :2, ÄoH:77, 78 
VärdeJrritel"ier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: NOLA 

Nonala kyrka, som ligger på en kulle i dalbott
nen, bildar ett välkänt landmärke. Här predikade 
enligt traditionen Helige Staffan år 1060 for 
forsta gången om den kristna läran for häl
singarna. Här är också rest en mnsten. 

Nedströms NorralasJätten rinner Norralaån 
genom Skenstaviken och Varbergsviken, som är 
två värdefulla fågelsjöar. 

I Ale ligger bebyggelsen längs vägen. De 
äldre gårdarna blandas med villor. En bevarad 
tröskvandring kan noteras. Vid Närby öppnar sig 
flacka marker i anslutning till ån. Ett femtiotal 
brädlador finns på åsidan av vägen. Gårdarna 

Skala: 1:100 000 



ligger högre utmed skogskanten. l allmänhet har 
de byggts om i slutet av 1800-talet. Det finns 
även något äldre bostadshus med bagarstugedel 
och några härbren. Mellan byn och skogen, den 
gamla utmarken, ligger den fOrmod Ii gen gamla 
åkern med gammal arrondering, telTasseringar 
och stora stenar kvar ute på täkterna. Byns 
"baksida", det vill säga uthusen och husens 
baksidor, vetter ner mot dc utdikade markerna 
vid ån. 

Till en av gårdarna i Bcrge by hör en brant 
och hög morän kulle. Här finns i anslutning till en 
traditionell betesvall en av de få hävdade björk
hagarna i Söderhamns kommun. Bland några 
spridda rosbuskar växer atter som brudspone, 
brudbröd, rödkämpar, rödklint, stor blåklocka, 
ljärblomster, stagg och kattfot under björkarna. 
Hagen är en av landets nordligaste växtplatser 
for brudbröd. 

Solberg ligger norr om den egentliga bygden. 
Byn består av torpställen som en gång utgjorde 
skärsåfiskarnas vinterbostä llen. Ansamlingen av 
torp saknar motsvarigheter i länet. 

I Skärså fiskeläge, en dryg halvmil österut, 
finns fortfarande byggnader kvar från den tid då 
det var en fiskehamn kombinerad med fåboddrift. 
T Skettene ger gårdsbilderna ett mer genuint 
intryck, trots ett visst forfall eller ombyggnader. 

Norrala 

Ä ven här ligger gamla oregelbundna och inte 
stenröjda åkrar mellan byggnaderna och skogen. 
Ovanfor byn finns ett utanvidsliknande område. 

Ringa ligger som ett litet utanvidsområde upp 
mot skogen, söder om ån. Där finns bl a en öppet 
fyrbyggd gård och flera portliderbyggnader. 
Sluttningen mot åkermarken i norr kantas av 
sekelskifiesgårdar, som även har ekonomibygg
nader av äldre slag. Längre mot sydost finns tre 
gårdssamlingar upp mot skogsbrynet. Hävden är 
svagare i söder och sydost än ner mot väg E4, 
som går genom området. 

Kungsgården är en äldre välbevarad gård med 
två bostadshus. Det större och yngre är från 
mitten av 1800-talet. Gården omges av blandad 
tätbebyggelse. Övriga gårdar ligger spridda i 
höjdlägen. Tre gårdar på åskanten bildar en 
bymiljö. Marken i anslutning till ån är i god 
hävd. Den ger intryck av att ha varit i bruk under 
lång tid. Vallar och skogsbackar används for 
bete. 

Till en av dc genuina gårdarna i Fors, som är 
en av kungsgårdens byar, hör en betad morän
backe med karakteristisk hagmarks vegetation. 
Här växer arter som ängsnejlika, brudbröd, 
kattfot, och stagg under några tallar, björkar och 
lönnar. 
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FORSBACKA OCH MALA 
Flack nyodlingsbygd på landhöjningsmark 

Nr : 8209-05 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Forsbacka har välhävdade marker. På odlings
marken, som delvis avgränsas av gamla sten
murat~ står brådlador och någon timmerlada. 
Husen ligger tämJigen tätt och flera äldre hus är 
välbevarade. Vid vägkorsningen finns några 
sekelskiftesgårdar med delvis bevarad snickar
glädje. Non om Forsbacka är bilden ålderdom
ligare. Här finns små oregelbundna täkter med 
odlingshinder och fina betesbackar. På nyod
lingsmarkerna kring Mala står både bräd- och 

Blä karta: 155 
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Socl<en: Norrala 
Areal: 130 ha 
Källor, övrigt: NVP:30,ÖP:R2:l,Rl:21 

Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

timmerlador. Vid västra Mala finns en välbeva
rad 1900-talsgård och hävdade marker. I själva 
Mala är bebyggelsen mer förändrad och komplet
terad. 

Tuvan är resterna av en havsvik som snörts 
av från söderhamnsfjärden och nästan växt igen 
med blad vass. Den kringliggande odlingsmarken 
är dränerad och i väster avgränsas Tuvan av ett 
stort utfallsdike. Området är intressant som 
fågelloka l. 

Yl arskiir 

Skala: l : l 00 000 

- ~ .. 
,-

11 •• • 

Sto skiirel Klacksärarr 
··,. l 

-~ Sydost 
\ . 



FÄBODAR I SÖDERHAMNS KOMMUN 
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TRÖNÖ NORRA FÄBODSKOG 

Nr: 8208-01 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

a. Långbrosbodarna ligger samlade i en 
hävdad björkbacke på en udde ut i sjön, som fått 
namn av fäbodvallen. Vallen har sju fåbodar. I 
regel ligger bostugorna högt på ena sidan om 
vallgatanmedan fåhusen på den andra sidan 
ligger betydligt lägre. Väster om vallen finns 
igenväxta täkter, som mot tillfartsvägen kantas 
av lövtäktsträd. 
b. GammeJbodarna ligger över igenväxande 
täkter i en sydsluttning inte långt från Gåstjärn. 
Vallen har fyra fåbodar. Ett stall och ett forfallet 

Socken: Trönö 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:2,4.12,ÖP:R2:10, 
R2: Il ,R2: 12,R:2: 13,R2:16,R2: l ,AU :B-inv 
Värdekriterier: a, b, e, f, g 
Befvård: 

uthus finns dessutom. Ytterligare en fåbod ligger 
i skogen, skild från de andra. 
c. Nonbodarna ligger i en sluttning mot 
Bodbäcken, som avvattnar Nonbodtjärn, vilken 
finns en dryg kilometer norr om vallen. Vallen 
består idag av fyra enkelstugor och tre fähus. 
Skogen går alldeles inpå vallen och man ser inte 
att det funnits odlad mark till den. J sydost ligger 
ett stort orört myrkomplex. Norr om myrarna är 
det ett höjdparti med kärr och bäckar, som kallas 
Goddagama. Det berättar om bra bete. 

TRÖNÖSÖDRAFÄBODSKOG 

Nr: 8208-03 
Klass: l 
Käll01·, riksintresse: 

Befskydd: 

a. Tygstabodarna ligger runt Tygsta bodsjön och 
består av både gårdar och fåbodar. Sjön har varit 
dämd, men f61modligen mer för att binda vatten 
åt såg- och andra vattenverk, som funnits i det åt 
norr rinnande utloppet, och mindre för jordbru
kets behov. Fäbodstugorna är i regel enkelstugor. 
Några fåhus och bodar finns bevarade. I norr 
finns ett torp. Vid sjöns nordöstra sida finns ett 
mycket brett och långt centralplanshus med uthus 
i vinkel och en sommarstuga. Vid sjön finns 
lövtäktsträd och betesmarker. 
b. Barnresbodarna består idag av fyra vallar 
delade i två husgrupper med skilda tillfartsvägar, 
norr respektive söder om Ramresbods j ön. Genui-
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Socken: Trönö 
Ateal: 6ha 
Källor, övrigt: ÖP:R2:31 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

na fäbodbyggnader samsas med mer okonventio
nella hus och husgrupperingar. De små täkterna 
mellan busgrupperna hå Uer på att växa igen. 
c. Vägen till Visbodarna från Hisjö har 
förmodligen en mycket gammal sträckning. En 
väghållningssten står vid vägen. Vallen ligger i 
Högstbergets sydsluttni.ng, halvvägs till Visbod
sjön. Den består av tre fäbodar. Avskilt finns 
ännu en fäbod, som en period antagligen varit 
permanent bebodd. Den består av en enkelstuga 
och ett fåhus. Ett stort lövtäktsträd står på 
vallen. Hävdade täkter finns mellan denna och 
sjön. Några sommarstugor har byggts vid sjön. 



KRYPE OCH ÖVER-LUSSMAR 

Nr : 8209-03 
Klass: l 
Källor·, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

K rype har fem fäbodar, som ligger i en stor
hlockig och kuperad skogsterräng. Några fähus/ 
stall och bodar finns kvar. Husen är ganska väl 
underhållna, men de omfattande täkterna är 
igenvuxna. De västra täkterna har dränerats med 
ett mycket djupt dike. Ursprungligen bör de ha 
brukats som en slåttermyr. 

Över-Lussmar ligger några hundra meter 
söder om Krype. Terrängen är den samma. 
Vallen består av två från varandra skilda hus
grupper om två respektive tre fäboda r. Trots ett 
visst smygande förfall, särskilt beträffande fähus 

Socken: Norrala 
Areal: 3 ha 
Källor, önigt: NVP:l3, 14,ÖP:Rl :21 
ÄoH:73,AU:(I979 B-inv) 
Värdel<ritericr : a, b, c, d, c, f, g 
Bef vå•·d: NOLA 

och övriga uthus, är husbeståndet genuint och 
intakt. Särskilt attraktiv är den östra husgruppen 
där det också finns kokhus och en öppen källa. 
Den traditionella fäboddriften upphörde i mitten 
på 1950-talet. 

Ä ven på Över-Lussmar har täkterna, på f d 
mynnark, varit omfattande. Längst från husen 
står skogen hög på den tidigare åker- och ängs
marken. Vid den västra husgruppen slås fortfa
rande en del av hövallarna. r växttäcket ingår 
arter som stagg, trådtåg, vårbrodd, ängsfryle, 
ormrot och åkerbär. 

IDFJÄRDSVALLEN 

Nr: 8209-06 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

På Idfjärdsvallen finns cll tjugotal byggnader. 
Åtta är bostugor, några i bart timmer och andra 
med panel. Vallen ligger i en brant sluttning mot 
en utdikad myr. En liten dikad myr finns även på 
ovansidan av vallen. Floran är intressant och 
påverkad av översilningsvatten. På fodermarken 

Socl<en: Norrala 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt: NVP:32,3 1 ,ÖP:D2,D3 
AU: B-inv 1989 
Värdek1·iterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

söder om vallen finns gullviva, vårärt och blåsip
pa. 

Vid Norrfjärdens norra strand, intill vägen 
mot Idtjämsvallen, finns en mycket liten parstuga 
och ett stall och närmare vallen ytterligare en 
parstuga. 
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OVANAKERS KOMMUN 

I centralbygderna i Alfta och Ovanåkers församlingar finns mycket av den bebyggelse som är typisk 
för den rika odli ngsbygden i Voxnadalen. Byggnadstraditionen har en egen karaktär utan motsvarighet 
i Jandet Speciellt kännetecknande är brokvistarnas rika utsmyckning och de brutna taken med valma
de gavelspetsar. Odlingslandskapet domineras på många håll av dessa stora gårdar. I Ovanåker finns 
också ovanligt många, välbevarade fåbodar kvar. De ullgör betydelsefulla restmiljöer med stora natur
och kulturhistoriska värden. 

Areal i bevarandeprogrammet 
Det är framförallt i centralbygderna i Alfta och Ovanåker som marken i bevarandeprogrammets klass 
1-3 ligger. I Alfta finns ca 60 % av den odlade marken med i bevarandeprogrammet Här finns, i högre 
utsträckning än i Ovanåker, relativt många jordbruk med en småskalig struktur. I Ovanåkers försam
ling har jordbruksrationaliseringen drivits längre och mänga av de natur- och kultm-värden som för
knippas med det småskaliga jordbruket försvunnit. Della avspeglas i bevarandeprogrammet-endast 
28% av den odlade marken återfinns i klass l- 3. I Vox na församling har många värden försvunnit i 
samband med attjordbruken till stor dellagts ned i dessa trakter. 

Församling Antal Areal, Areal, Areal, Total areal, Totareal 
objekt klass l , klass 2, klass 3, klass 1- 3, odlad mark, 

ha ha ha ha ha 

Alfta 24 1638 35 1 47 2036 3 423 

Ovanåker 22 658 8 33 699 2474 

Voxna 5 o 74 152 226 252 

OVANÅKER 51 2296 433 232 2 961 6 149 

l. Antal objekt och areal (ha) i klass J, 2 resp 3 samttotal åkerareal 1993, ha 

Markanvändningens förändring 1927-1993 
Totalt har åkerarealen i Ovanåkers kommun minskat med 20% sedan 1927. Betesmarken har minskat 
med nära 90 % och av den naturliga s låttermarken återstår endast 3 promille. Men minskningen ser 
olika ut i de olika församlingarna. 

Det är i Voxna församUng som den stora mjnskningen av odlingsmark har skett. Stora arealer 
betesmark fanns i Voxna så sent som 1927. 1993 återstår endast 2 % av dessa, samtidigt som mer än 
hälften, 58%, av åkermarken har lagts ned. 1 Ovanåkers och Alfta församli ngar däremot, har nedlägg
ningen av åkermark varit relativt l iten sedan 1927. Av å kermarken har 14% har lagts ned i Ovanåker, i 
Alfta 18%. 
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Församling Areal Areal Areal 
åker, betesmark, slåtteräng, 
ha ha ha 
år 1927 år 1993 år 1927 år 1993 år 1927 år 1993 

Alfta 4179 3 423 l 936 222 1468 4,3 

Ovanåker 2 871 2474 824 185 726 1,8 

Voxna 598 252 1 023 19 144 1,3 

OVANÅKER 7 648 6149 3 783 426 2 338 7,4 

2. Areal olika markslag år 1927 och 1993. Betesmark motsvaras av "ordnad betesäng" och "annan 
betesäng" 1927. Uppgifterna om slåtteräng 1993 är hämtadefrån ängs- och hagmarksinventeringen 
1993. 

Förändring i djurantall927-1993 
Idag är många av de stora sekelskiftesladugårdarna tomma. Jämfört med 1927 finns bara en tredjedel 
av mjölkkoma kvar. Liksom på andra håll i länet verkar dock antalet övriga nötkreatur ha ökat starkt 
under de sista 70 åren. Det kan bero på brister i den tidiga statistiken, men är ändå ett tecken på att 
köttproduktion idag är en viktig del i jordbruksdriften. 

Församling Antal Antal övr 
mjölkkor nötkreatur 
år 1927 år 1993 år 1927 år 1993 

Alf ta 2635 949 996 1851 

Ovanåker 1990 879 558 1332 

Voxna 567 48 209 104 

OVANÅKER 5192 1876 1763 3287 

3. Antal nötkreatur år 1927 och 1993 
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BEVARANDEOMRÅDEN I OVANÅKERS KOMMUN 

- Klass 1 

- Klass 2 

C Klass3 
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ÄLGNÄS 
Gård på sjöudde 

Nr: 2101-01 
Klass: 2 
Källot; riksintresse: 

Befskydd: 

Älgnäs gård ligger på en udde som från södra 
sidan går ut i Mörtsjön. Den ligger vid en gam
mal färdväg i Hässjaåns dalgång. Här fanns det 
sista raststället för folk, som kom nonifrån får 
att driva handel på Knåda marknad. Här fanns 
också en rad fårdstallar. 

Gårdens huvudbyggnad är anmärkningsvärt 

Blå karta: 154 
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Socl{en: Ovanåker 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt: 

Värdekriterier: a, b, c, e, f. g 
Befvård: 

stor i forhållande till gårdens mark. Den har 
kallats for "Jämthotellet" eftersom det mest var 
jämtar som tog in här. Den stora, reveterade 
tvåvåningsbyggnaden står idag oanvänd. I vinkel 
står en parstuga som nu används som bostad. 
Uthusen är timrade. Markerna är hävdade. 

Skala: l : l 00 000 



HOMNABO, HOMNANÄSET, MATTESVALLEN OCH 
TORRBERGSBO 

Odlingslandskap med fäbod ursprung, i ådal 

Nr: 2101-02 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RK:559 

Bef skydd: 

I övre Hässjaådalen finns Ilomnansjöarna. 
Homnabo ligger vid ån alldeles där denna vidgar 
sig till Norra llomnan. Ursprungligen är Hornna
bo en filbod under Vängsbo, Gråsäter och Höj en, 
som senare har fått permanent bosättnjng. I byn 
flnns fot1farande välbevarade fäbodmiljöer med 
välhävdade marker. Dessutom finns ett par äldre 
bondgårdar och några nybruk. 

I Hornnabo finns länets kanske största fäbod
stuga, med brutet tak och valmade gavelspetsar. I 
skogskanten finns en äldre välbevarad gårds
grupp med parstuga, härbre och många timrade 
uthus. Vid bron över ån finns ett vattenverk. Väg 

Blå karta: 154 

Socken: Ovanåker 
Areal: 40 ha 
KäiJot; övrigt: NVP:20,21 ,33, ÖP:Rrl l 

Värdel<riterier : a, b, c, d, c, f, g 
Befvård: 

och gärdesgårdar bidrar till att bygga upp en fin 
miljö. Betesmarken sträcker sig in i skogen. 

Mitt emot llomnabo, på andra sidan sjön 
Homnan, fums den lilla odlingen Homnanäset. 
Markena är begränsade och ligger på båda sidor 
om Homnaån. Bebyggelsen utgörs av några äldre 
enkelstugor och sentida nybruk. 

Södra Homnan är en sänkt sjö, som nu ingår i 
Homnarnyran. Myren, med sina gamla foder
marker, har ett intressant fågelliv och är en viktig 
rastlokal för flyttfåglar. 

Mattesval len, Svcrka och 01-Ers är tre 
fäbodvallar, som ligger nära varandra. Mattes-

Skala: l: l 00 000 
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vallen är ett fäbodställe med ovanligt omfattande, 
välhävdade odlingsmarker väster om Hässjaån. 
Vallen har också väl bevarade byggnader. Den 
kan liknas vid ett bodland eller en mindre gård. 
Bostugan är en rödmålad enkelstuga och uthus
byggnaderna består bland annat av fähus, 
vedbod, stall, härbre och komlada. De båda 
andra fäbodarna har mer spridda byggnader, men 
av samma karaktär. 

Torrbergsbo ligger en kilometer norr om 
Mattesvallen. Här är markerna kuperade. Torr
bergsbos bebyggelse är blandad och består både 
av pennanent bosättning, fäbodar och en del 
sommarstugor. 

Fäbodarna är botaniskt intressanta med en 
värdefull grässvålsflora. 

Mattesvallen 
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DALARÅ 
Nyodlingslandskap med fä bodursprung 

Nr: 2101-03 
Klass: l 
Källor, r iksintresse: RK:559 

Befskydd: 

Norr om det branta Illaberget ligger byn Dalarå 
i ett flackt landskap. Den består av en handfull 
gårdar. Norr om vägen är täkterna låga och 
flacka och i utkanten av byn finns stora dikade 
åkrar. Kring fyra torpliknande små gårdar är 

Bl~ karta: 154 

Socken: Ovanåker 
Areal: 32 ha 
Källor, övrigt : ÖP:Rrll, ÄoH:II3 

Värdekriterier: a, b, c, d, e. f, g 
Bef vård: 

landskapet mer småbrutet Flera betesmarker och 
ett skogsbete fjnns i byn. Vid en gård finns en 
öppen hagmark med några enbuskar och en 
intressant grässvålsflora. Stagg, hirsstarr, ormrot, 
rödklint och slåtterblomma finns i artstocken. 

Skala: l: l 00 000 

145 



ÅSEN 
Gårdar i nybruksbygd 

Nr: 2101-04 
Klass: 3 
KäU01; riksintresse: 

Befskydd: 

Byn Åsens gårdar ligger på västra sidan av en 
liten åsrygg, som omges av en myr. På västra 
sidan har myren dränerats och här återfinns nu 
byns odlade marl<. Byn förefaller vara en ny
bruksbygd, men några av gårdarna är större och 
har sekelskifteskaraktär. Längst bort i byn finns 
den fina gården Slåttgården med två parstugor i 
vinkel och förstukvistar. Till gården hör flera 

Blå karta: 154 
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Socken: Ovanåker 
Areal: 33 ha 
Källor, övrigt: NVP:32 

Värdel<riterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

timrade uthus. 
I non vidgar sig myrama till Hundtjär

namyran. Flera diken går genom myren. Hund
tjärnarna är sänkta och delvis igenvuxna. Den 
kulturpåverkade myren är en förnämlig fågello
kaL Flera arter av änder, vadare och tättingar 
häckar på myren, som också är betydelsefull som 
rastlokaL 

Skala: l: l 00 000 



OVANÅKERSBYGDEN 
Gårdar och byar i varierat sjö- och älvlandskap 

Nr : 2101-05 
KJass: l 
Källor, riksintresse: RN:56, RK:554,567 

Befskydd: 

Non· om tätorten Edsbyn sträcker sig en lång
smal dalgång mot nordväst. Tre sjöar, Ull ungen, 
Björktjärnen och Timsjön fårbinds med varandra 
av Kyeän och Ullungsån. Sjösystemet omges av 
odlade marker. Från Roteberg i sydost går en väg 
upp tiJI socknens nordligaste byar. Den går 
genom en öppen, levande jordbruksbygd med 
spridd bebyggelse och passerar byarna Mellan
byn, Ull ungsfors, Kyan och Fullsborn. 

Inom området finns både stora bondgårdar, 
småbruk och småskalig utanvidsbebyggelse. De 
större gårdarna ligger ofta i höjdlägen och 
uppvisar flera av Voxnadalens karaktäristiska 

Blå karta: 154 

Socken: Ovanåker 
Ar eal: 570 ha 
Källor, övrigt: NVP:31,39,40,41,42, 
ÖP:R.r3,Rr9,Rri6,Rö20,Äoii : 114-120,125 
AU:1979:3 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vår d: NOLA 

byggnadssätt. 
l Kyan är gården Stöss ett exempel. De två 

bostadshusen med brutna och valmade tak är 
uppförda vid mitten av 1800-talet, men också en 
traditionell gammal byggning med rikt dekorerad 
brokvist och bevarad interiör står kvar. På 1730-
talet var Kyan ett finntorp. l Fullsborn, som 
ligger längst upp i dalen, finns några äldre, stora 
gårdar på höjder. Byn domineras i övrigt av 
sentida småbruk, där husen ofia har byggts om. 
Markerna hålls i hävd. 

Hammar är en gård vid Ullungens norra 
strand. Till gården hör en strandäng med en rad 

Skala: L: IOO 000 
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typiska strandängsväxter som ävjebrodd, ävjepil
ört och slamhypor. Den har betats av häst. 

Landskapet kring Roteberg och Mellan byn, 
norr om Ullungen, består av en ojämn sluttning 
mot sjön. I vissa partier är den stenig och svår
odlad med dagens teknik. Där är nu beteshagar. 
Bebyggelsen är samlad utefter skogskanten där 
också den backiga landsvägen slingrar fram 
utefter stenmurar och hus. Vägmiljön är mycket 
genuin. De välskötta, äldre gårdarna ligger kvar 
i ursprungliga lägen. Ofta har gårdarna två 
bostadshus. Det ena är då av hög ålder och det 
andra i allmänhet från sekelskiftet. Voxnadalens 
typiska, stora sekelskiftesladugårdar är likt 
fOreträdda. 

Mellan Edsbyn och Ovanåkers kyrka flyter 
Voxnan genom ett lågland, närmast obebyggt 
svämområde som kallas Sässman. Den me
andrande älven omges bär av ett virrvarr med 
småsjöar och andra vattensamlingar. Här finns 
en stor, levande jordbruksbygd med åkrar och 
beten. Våtmarkerna kantas av flera lövskogs
dungar. I de gamla våtslåttennarkerna finns flera 
bevarade lador. Sässman har stor betydelse får 
fågellivet. 

Vid Ovanåkers kyrka gör älven en tvär sväng 
mot norr, där den breder ut sig i sjön Vägnan. 
Loppet stoppas i öster av höga, branta, skog
klädda berg. Västerut är dalen vid och öppen. 
Bondgårdar ligger spridda på kullar och höjder 
omgivna av åkermark. I en sluttning ned mot 
Sässman ligger byn Knåda med de stora gårdar
na på ursprungliga platser. Även i Knåda finns 
naturliga betesmarker. 

Norr om Vägnan, mellan det öppna od
lingslandskapet och bergen, ligger den gamla 
odalbyn Vängsbo. Bebyggelsen är mycket 
intressant med stora och välbevarade bostadshus 
och ladugårdar. lljas gård kan tas som exempel. 
Den är uppförd 1842 i tre våningar och omges 
av flera ekonomibyggnader. Där den ligger på en 
kulle, bildar gården en imponerande gårdsmilj ö. 
Till Iljas hör en hage på stor- och rikbloclåg 
moränmark med typiska betesväxter. 

l norra delen av byn finns en öppen hage, 
hägnad med trä- och stengärdesgårdar. Djuren 
betar bland enbuskar och nyponrosor. Vid 
gården Jon-Ers i södra delen av byn finns ett 
betat skogsparti på tolv hektar. Skogen har 
varierande slutenl1et och består av gran, tall och 
björk. 
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Voxnan har utloppet från Vägnan mot söder. 
Efter en knix mot öster fattsätter älven och 
bygden in i Alfta socken. Ä ven här sluttar jord
bruksmarken mot älven. Gårdarna ligger i flacka 
höjdlägen med utblick över sina ägor. På några 
ställen klungar gårdama sig samman till tätare 
byar. 

Östan å by har väl bevarade gårdar. Speciellt 
kan Jon-Sjuls nämnas. Det äldre av gårdens båda 
bostadshus är byggt 1843. Det yngre huset 
byggdes på 1890-talet och är ett exempel på 
sekelskiftets påkostade panelarkitektur. Några 
gravhögar vid byn, och sambandet med bygden 
norr om Viksjön, antyder en mycket lång 
bebyggelsehistoria. 

Byarna Gråsäter, Höj en och Böl e ligger på 
Voxnans sydvästra sida med odlingsmarken i 
sluttningen ner mot älven. Huvuddelen av de 
äldre gårdslägena är fattfarande bebyggda. Flera 
nya gårdar tillkom under 1800-talet. Byn Klon 
har en särskilt väl bevarad äldre bebyggelsestruk
tur. Två av de h·e gårdarna ligger tätt tillsam
mans på en udde i Voxnan, på samma sätt som 
beskrivs i 1542 års jordebok. 

Nymansär en gård i Bölc. Till gården hör 
några naturbetesmarker och mellan två hagar 
fungerar fortfarande den gamla fågatan. Trägär
desgård finns ännu kring en del av betesmarken 
där det också finns odlingsrösen och spår av 
husgrunder. Markerna är mycket artrika och har 
en rad hävd gynnade växter. 

Ämnebos gårdar ligger spridda på små höjder 
i odlingsbygden söder om Voxnan, mellan Ovanå
kers och Edsbyns tätorter. På denna sida av älven 
är gårdarna ofta ombyggda och blandade med 
nya inslag. En vanlig byggnadskombination är en 
äldre traditionell parstuga med en mangårds
byggnad från sekelskiftet i vinkel. Mot skogskan
ten i söder ligger mitt i området ett utanvidsområ
de med mindre gårdar. Markerna är öppna och 
välhävdade med många brädlador. Mot skogskan
ten finns några naturbeten, t ex vid den genuina 
gården Fälta. 

Väster om Edsbyn buktar älven i stora. 
kilometervida bågar genom ett platt och lättodlat 
landskap. Byarna är påverkade av närbeten till 
tätorten Edsbyn och den genuina prägeln är ofta 
störd. Nedströms Bomforsen finns utefter norra 
Voxnastranden finns ett antal järnåldersgravar i 
tre grupper med några hundra meters mellanrum. 
Även i Lillbo, på motsatta sidan av älven finns 



flera gravar från samma tid. Trots dessa tecken 
på tidig fast bosättning har denna tydligen haft 
ett kontinuitetsbrott. l historisk tid har här endast 
funnits fäbodar. Den fasta bosättningen etablera
des fOrst på 1800-talet. 

Bebyggelsen i Born består av tre gårdar, aUa 
av Voxnadalstyp, med väl bevarade detaljer som 
fOrstukvistar, valmade gavelspetsar och stora 
ladugårdar med riklig fonstersättning. Den 
odlade marken ligger i öppen sluttning mot älven. 
Täkterna är stora, välhävdade, lättbrukade och 
utan odl ingshinder. Stora lador står på täkterna. 

Mitt emot Bom, på andra sidan älven, ligger 
Övre Lillbo, Lillbo och I<titta. Lillbo, som 
tidigare var fåbod, fick fast bosättning under 
1870-talet. Bykärnan ligger på en kulle. Några 
äldre genuina byggnader finns kvar, annars är de 
flesta om- och nybyggda. Den drygt femtio meter 

Vängsbo i Ovanåker 

höga klittakullen med byn Klitta, är omslingrad 
av älven och bildar ett näs mot norr. Bebyggelsen 
är blandad även här. Odlingsmarken är av 
samma slag som vid Bom. 

Norr om Bom, strax väster om Edsbyn, ligger 
ett storslaget odlingslandskap fyllt av stora 
brädlador. Det är Hömyran. Några gårdar ligger 
spridda ute på de stora täkterna medan resten av 
den blandade bebyggelsen återfinns i skogsbry
net. Det finns flera stora sekelskificsgårdar, men 
även traditionella småställen och en stor 
voxnadalsgård. Förmodligen rör det sig om sent 
dikade och uppodlade myrmarker, som tidigare 
varit viktiga vinterfodermarker, alldeles som 
namnet antyder. Markerna fortsätter i sydväst ut 
i Mistermyran, som når nästan fram till älvkan
ten. 
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LOBONÄS 
Skogsby 

Nr: 2102-01 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Längst upp i socknens norra del, nära gränsen 
mot Los, ligger skogsbyn Lobonäs på en udde 
skapad av den slingrande Loån. Vid vägen är 
bebyggelsen tätast. Den består av några sentida 

Blå karta: 154 

150 

Socken: Voxna 
Areal: 24 ha 
Källor, öv1·igt: ÖP:R96,R32 

Värdekriterier: b, c, d, f, g 
Befvård: 

ny bruk samt några äldre byggnader, såsom en 
trelängael gård med en ombyggd parstuga i två 
våningar. I byn finns stora öppna åla-ar och 
betesmarker. 

Skala: 1:100 000 



HYLBERGET 
Skogsby 

Nr: 2102-02 
Klass: 3 
KäUo1·, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Vid de båda Hemsjöarna på sydsidan under det 
höga Hylberget ligger en liten, mycket isolerad 
skogsby. Den har fått namn efter berget. Jordbru
ket i Hylberget avvecklades redan i början av 
1900-taJet. Traditionen att slå hackslåttmarkerna 
fick dock leva kvar. Fortfarande slås ett hektar 

Blå karta: 154 

Socken: Voxna 
Areal: 2 ha 
Källor, övrigt : ÄoH: 111 

Värdekrite•·ier: d, f, g 
Befvård: 

av de gamla fodermarkerna närmast de tre 
återstående gårdarna i byn. Ängsmarken är 
öppen, bottsett från någon tall, rönn och lönn. I 
grässvålen finns arter som rödkämpar, ormrot, 
prästkrage och ögontröst. 

Skala: l: l 00 000 
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.. 
RAKA 
Ny bruk 

Nr: 2102-03 
Klass: 3 
Källor, riJcsintresse: RN:ll, RF:7 

Befskydd: 

En halvmil norr om Voxnabruk slingrar sig 
Voxnan genom mäktiga isälvsav lagringar. Byn 
Räka ligger väster om älven uppe på en platt 
platå i ett område med gott om solfjäderformigt 
ordnade sandbankar och myrstråk som åskådligt 
visar hur älvfåran successivt flyttat sig. Erosio
nen och den regelbundna översvämnjngen av 
strandängarna ger forutsättningar for att vissa 
annars ovanliga växtatter skall trivas. Kung 
Karls spira har således en av sina rikaste fore
komster i länet utmed Voxnan. 

Blå karta: L54 
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Socken: Voxna 
Areal: 26 ha 
Källor, övrigt: NVP:12, ÖP:Rrl 

Värdekriteriet·: a, b, c, d, f, g 
Befvård: 

Mosippa, som är kulturgynnad och beroende av 
skogsbete, är ännu inte ovanlig på sandavlag
ringarnas väldränerade jordar. 

Byn ger intryck av nybruksbygd. Såväl de 
flacka täkterna, som bebyggelsen, vilken är av 
yngre slag, inilikerar detta. De långa uthusen har 
en ursprunglig karaktär och trots att de flesta av 
byns bostadshus har moderniserats uttrycker hela 
bebyggelsen enhetlighet. Marken är välhävdad. 
Ett jordbruk finns i byn. 

Skala: l: l 00 000 



VOXNABRUK-DALKARSBO-FINNSTUGA 
Nyodlingsbygd i anslutning till järnbr uk 

Nr : 2102-04 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RN: Il , RK:580 

Bef skydd: 

Voxnabruk ligger där Voxnan gör en skarp krök 
åt öster. Yoxnakröken karaktäriseras av deltaytor 
av sand eller finmo och ett omfattande system av 
erosionsfenomen skapade av Voxnan. Här är 
Yoxnaåsen 20-25 m bög och med en skarp rygg, 
som kallas Galtryggen. 

Yoxnabruk anlades på 1700-talet. Herrgården 
fick storslagna proportioner. Utanför samhället 
finns en del öppna marker, som antagligen hört 
till bruket. 

Dalkarlsbo bar marke•· på båda sidor om 
älven. Väster om älven är markerna stora, plana 
och välhävdade och några gårdar har nybrukska-

Blå km1a: 154 

Socken: Voxna 
Areal: 74 ha 
Källor, övrigt : NYP: 12,ÖP:Rrl , ÄoH: 121 
AU:I979:3 
Värdekriterier : a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård : 

raktär. På östra sidan av älven ligger ett par 
gårdar på en sluttning. Ä ven här är markerna 
hävdade. Denna del av byn ligger högre än de 
platt liggande nybruken och läget förefaller vara 
det for den ursprungliga byn i Dalkarlsbo. 

Finnstuga och Lavergårdarna har marker 
som ligger lågt och nära älven. l Lavergårdama 
har gårdarna, som är från slutet av 1800-talet, en 
stram snickarglädje. Idag är de stora odlings
markerna ganska vanskötta. Öppna marker finns 
dock runt Yoxnans meanderslingor, en del åkrar 
ända fram till strandkanten. Några timmerlador 
står ännu kvar på strandängarna. 

Skala: l: l 00 000 
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HOMNA 
Nybruksbygd kring älv 

Nr: 2102-05 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: RN: 11 ,RF:7 

Befskydd: 

Byn Homna är lång. Den består av mycket små 
nybruk. En del av husen är ombyggda men 
karaktären av nybruk är enhetlig och entydig. 
Jordarna är plana och lätta. Dc stora odlings-

Blå karta: 154 

154 

Socken: Voxna 
Areal: JOO ha 
KäJ101·, övt·igt: NVP: 1 2, ÖP:Rr l 

Värdel<riterier: a, b, c, f, g 
Befvård: 

markerna är välhävdade. Bland annat finns stora 
betesmarker. Några äldre lador byggda av 
rundtimmer står på få l ten. 

Skala: 1:100 000 



RYGG E 
Gårdar vid skogssjö 

Nr : 2103-01 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef sl<ydd: 

Mellan Ryggesjön och den lilla Ryggetjärnen 
ligger några gårdar omgivna av myrar och 
skogar. Husen är genuina hus med bart timmer. 
Några odlingsrösen vittnar om nybyggestidens 
möda och marken är fortfarande i bra hävd. Vid 

Blå karta: 154 

Socken: Alfta 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÄoH: l 

Värdckriterier: c, d, f, g 
Befvård: 

en av gårdarna finns två öppna hackslåtterytor. 
Här finns växter som indikerar lång och stör
ningsfri hävd, t ex rödkämpar, kattfot och 
ormrot. Höet torkades vid inventeringstillfållet på 
traditionella hässjor. 

Skala: l: l 00 000 
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LÅNGBO,KÄRRSBÄCKEN 
Nybruksbygd vid sjö 

Nr: 2103-02 
Klass: 2 
Källor, 1·iksintresse: RN:54 

Befskydd: 

Byarna Långbo och Kärrsbäcken är skogsbyar i 
en nybmksbygd, som domineras av bebyggelse 
från tidigt 1900-tal. Långbo ligger norr om sjön 
Långrösten. Jordbruket är levande med välhävda
de marker. Den :flacka odlingsmarken omges av 
myrar. I söder går ett långt uppodlat näs, med 

Blå karta: 154 
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Socken: Alfta 
Areal: 30 ha 
Källor, övrigt: ÖP:RlOO 

Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Befvärd: 

myrmark på ömse sidor, ut i sjön. På västra 
sidan av sjön, några kilometer söderut, ligger 
Kärrsbäcken. Åkrarna är smala och sträcker sig 
utefter sjökanten. Här finns bara några hus, en 
bod med blyinfattade fonster, ett centralplanhus 
och längst b01t i byn står en parstuga. 

Skala: l: l 00 000 



RÖSTABO 
Nyodlingsbygd med bodlands-/fäbodursprung 

Nr: 2103-03 
Klass: l 
Källor, ril<sintresse: RN:54 

Bcfskydd: 

Röstabc liggermellan sjöama Lång-Röstenoch 
Lili-Rösten. En fin åsväg leder dit från Långhed. 
Bebyggelsen består dels av små få bodliknande 
gårdar med timrade bodar och härbren, dels av 
bebodda gårdar. En av dessa är pampig och 
vitmenad med brutet tak. Det finns brukad mark 

Blå karta: 154 

Socken: Alfta 
Anal: 14 ha 
KäJI.or, övrigt: ÖP:Rl 00 

Värdel<riterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

och hägnade betes backar, men också en hel del i 
ohävd. I direkt anslutning till bäcken som fårbin
der de båda sjöarna står slåtterlador. Där finns 
också ett vattenverk. Längst in i viken vid Lång
Rösten ligger tio timrade båthus i varierande 
skick. 

Skala: l: l 00 000 
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GALVSJÖBYGDEN 
Odlingsbygd med finskt ursprung vid sjö 

Nr: 2103-04 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RN:54,57 

Befskydd: 

Markerna laing Galvsjön koloniserades av finnar 
i bö1jan av 1600-talet. 

Byn Galven har i centrum några stöne gårdar 
med levande jordbruk. På renar och restmarker 
f1Jll1s den naturliga ängsfloran bevarad. Ett par 
av gårdarna är från sekelskiftet, några av voxna
dalstyp. l skogsbrynet ligger en äldre gård med 
två välbevarade boningshus och flera äldre 
uthusbyggnader. 

Byn Galvsbo ligger där sjönLill-Rösten med 
en kort å fOrbinds med Galvsjön. Bebyggelsen 

Blå karta: 154 

158 

Socken: Alfta 
Areal: l 00 ha 
Källor, övrigt: NVP:23,24,25, ÖP:Rr6, R88, 
R47, R48 
Värdelcriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

ligger lågt på nordsidan. Odlingsmarken är i 
hävd. I norr kantas den brukade marken av 
myrar. Någon utlada vittnar om tidigare foder
täkt. 

Byarna Rösten och Röstabacka ligger på Lill
Röstens södra sida med markerna i anslutning till 
vattnet. Markerna är flacka och nybrutna och 
mestadels utan odlingshinder. I Röstabacka finns 
ett levande jordbruk med djur på ett bete som 
sträcker sig in i skogen. 

Skala: 1:100 000 



NYMYRAN OCH GÄSSLINGEN 
Nyodlingsbygd med fäbod-/bodlandsursprung 

Nr: 2103-05a-c 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Myrarna mellan sjön Gässlingen och Norrboval
len-Hammarbodarna har varit intressanta fOr 
jordbruket, främst som slåttermatk 
a. Norrbovallen ligger norr om den utdikade 
Norrbosjöns före detta slåttennarker. Mellan 
dessa och byggnaderna i byn finns fortfarande 
upplöjda och brukade marker. De är stora och 
flacka. En del av dem kan bestå av mark som 
vunnits från den sänkta sjön. Både permanent 
bebyggelse, i form av ett centralplanshus från 
slutet av 1800-talet, och flera fäbodar fmns i 
byn. 
b. Gällsbo ligger väster om sjön Gässlingen. 
Markerna är av nybrukskaraktär och har vunnits 

Blå karta: !54 

Socken: Alfta 
Areal: 40 ha 
Källor, övrigt: NVP:36, ÖP:R55, R2 

Värdekriterier : a, b, c, d, c, f, g 
Bcf vård: 

genom torrläggning av myren. Förmodligen är 
ursprunget till bosättningen även här en få bod
val l. Byns enda jordbruk ligger i norr. EH bo
stadshus är från sekelskiftet medan ett annat i 
bart timmer är äldre. 
c. Österomsjön ligger vid Gässlingen så som 
namnet säger. Bebyggelsen finns i östra delen av 
odlingsmarken. Där ligger en bodlandsliknande 
gård med en enkelstuga i bart timmer samt fähus 
och loge. Några flacka täkter går ända ner till 
sjön och hägnas av trägärdcsgård. Mellan de 
slagna och plöjda täkterna står ett par timmerla
dor. 

Skala: l: l 00 000 
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BYGDEN NORR OM ALFTA 
Varierat odlingslandskap med stora gårdar 

Nr: 2103-06 
Klass: l 
~Källor, ril{sintresse: RK:500 

Befskydd: 

Norr om sockenkäman i Alfta finns en utpräglad 
jordbruksbygd. Den består dels av en öppen 
slättbygd kring byama Nordanå, Gundbo och 
Näs byn, dels av ett mer småkuperat och omväx
lande landskap i Hässjaåns dalgång. Där finner 
man byarna Länghed, Önneberg, Norrby och 
Hässja. I Hässjaän finns flera vattendrivna 
anläggningar, t ex kvarnen vid Uppegårds. 

Där Hässjaån och Voxnan mynnar i Norrsjön, 
en utvidgning av Voxnan söder om Önneberg, 
fmns en närmast unik sede låglänta sötvatten
strandängar som översvämmas under högvatten
flödena. Dessa marker betas i stor omfattning och 

Blå karta: 154 
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Socken: Alfta 
Areal: l 220 ha 
Källor, övrigt: NVP:43,45, ÖP:Rr7,Rr8, 
Rr92,Rr93,ÄoH: 122-124,126,127,130, 
AU:l979:3 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: NOLA 

den hävdberoende, kortsnaggade, botaniskt 
mycket intressanta vegetationen ger förut
sättningen för områdets ovanligt rika fågelliv. 
Sträckande gäss, änder och vadare rastar här 
gäma under vårama. 

Byarna etablerades tidigt. Byarna Runemo, 
Näsbyn, Västerby, Gäddvik, Långhed, Norrby 
och Gundbo finns nämnda redan 1278. Hela 
bygden är rik på välbevarad bebyggelse, särskilt 
i form av stora bondgårdar från 1800-talet och 
sekelskiftet. 

I den nordligaste delen av odlingsbygden 
finns byn Nona Långhed. Den ligger i ett 

Skala: l: l 00 000 



småblUtet landskap med blandad bebyggelse från 
olika tider. Markerna är delvis i god hävd. 
BetesvaJlama omfattar även en del naturmark. 
Äldre lador står på täkterna. Anmärkningsvärda 
är byns stenmurar och stora, vällagda odlingsrö
sen. 

Långhed är en kuperad jordbruksbygd, som 
också innesluter en tätottsbildoing från sekelskif
tet. Pallars och Jon-Lars är ett exempel på 
Voxnadalens typiska gårdsanläggningar. 

Näsbyn har sin bykärna på samma plats som 
på 1500-talet. Numera finns dock bara sex 
gårdar samJade på bytomten vid korsvägen, mot 
dåtidens tio. Antalet hus torde dock inte ha 
minskat. Flera av bostadsbusen bevarar en äldre, 
traditionell karaktär. (Sjols har dock den höga 
och breda husfonn och valmtak, som är karaktä
ristisk for Voxnadalen.) De resterande fyra 
gårdarna har fOrmodligen skiftats ut och åter
finns i kanten av den od lade bygden. Landskapet 
är bitvis kuperat och småblUtet. 

Morabo är en skogsby i utkanten av Alftas 
odlingsbygd. Bebyggelsen är alldaglig, med 
någon enstaka äldre genuin gård och några 
få bodliknande småstä lien. Stora jordfasta block 
finns på odlingsmarken. På en liten höjd finns en 
naturlig betesmark. 

Hässja, Svedja och Önneberg ligger i ett svagt 
kuperat landskap ned mot Hässjaån. En del av 
odlingsmarken kallas Sollsjöjorden och har 
vunnits genom utdikning av Sollsjön. Många 
äldre, välbevarade gårdar finns i området. 

Gundbo ligger i ett öppet och flackt od
lingslandskap. Byggnaderna, som ofta ligger mitt 
ute på åkrarna, är vä lbevarade och av olika 
tidskaraklä r. 

Mellan Hässjaåns och Voxnans mynningar 
skjuter Prästnäset ut i Non·sjön. Näsudden är en 
ensamgård längst ut på udden. Hela gårdsmiljön 
är genuin och med en ålderdomlig prägel. MID:::. 
ken är välhävdad. Inägabetena är hägnade med 
trägärdesgård. De långa, breda, flacka sediment
markema längs sjön har under århundraden av 
kontinuerlig slåttct· och betesgång utbildats till en 

vidsträckt strandäng med hävdberoende växtlig
het (ävjebroddsvegetation). Mellan ruggar av 
betestuktad blåsstarr växer krypven och äkta 
forgälmigej i stora mängder. Karaktärsarter är en 
rad pilörter, bland annat rosenpilört på sin enda 
kända växtplats i länet. Också vid Arnells, längre 
mot väster, finns strandängsbeten, och även en 
fastmarkshage. 

l Nordanå är landskapet lika plant som i 
Gundbo. Odlingsmarken går ända fram till 
gårdstomterna. En del gårdar är av Yoxnadalstyp 
och med välbevarade ekonomibyggnader. 

I Norrby når den kuperade odlingsmarken ned 
till Non·sjön. Byn har nera välbevarade byggna
der och gårdsmiljöer både av äldre, traditionell 
utformning och av sekelskifteskaraktär. 

Gäddvik har en mycket varierad, blandad 
bebyggelse, som också utsatts for flera ombygg
nader. Bykärnan består av tio spridda gårdar, 
varav tre ligger i en sammanhållen grupp. Backa 
har karaktär av utanvidsområde. I byns östra del 
finns nybruksmark vunnen från en stor utdikad 
myr. Intillligger en stor sekelslciftesgård. 

I Runemo är 01-0is en av de större gårdarna. 
01-0ls bar brukats av samrna släkt i sjutton 
generationer. Gården ligger på en höjd vid 
Norrsjöns södra strand. Vid sjön finns en stor 
betad strandäng med samma ävjebroddsvegeta
tion som strandängen vid Näsudden. Västgärda 
ligger väster om 01-0ls, just där Voxnan vidgar 
sig till Norrsjön. Ä ven här, runt Västgårdsviken 
och ut på Silkesnäset, mitt emot Näsudden, finns 
betad strandäng av nästan samma höga klass. 

Alldeles norr om Alfta samhälle finns Norr
sjöns västligaste del. Här har på Voxnans sydsida 
har sediment pålagrats. Denna nyvunna mark 
från Voxnan kallas Norrsjöjorden. Onu-ådet 
omfattar åtskWiga hektar åker och betesmark. 
Mest biologiskt värdefull är en hektarstar betad 
strandäng. En ängslada står kvar från slåtterepo
ken. 

l Alfta samhälles östra delligger en del av 
den gamla kyrkbyn kvar med stora gårdar och en 
bygata med några ståtliga 1700-talshärbren. 

161 



Gården Jon-Lars i Långhed, Alfta 
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BYGDEN VID VIKSJÖNS NORRA STRAND 
Odlingslandskap vid sjö, gårdar, fornlämningar 

Nr: 2103-07 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Landskapet består av en svagt kuperad, uppodlad 
sluttning ned mot Viksjön. Hävden av de gamla 
strandängarna är i aJimänhel svag. Mellan 
Viksjön och sjön M earten i väster finns Hammar
näset. På näsets norra sida finns på ömse sidor 
om gården Hammar betade strandängar med en 
välutveckJad ävjebroddevegetation. Lador finns 
kvar från den tiden då ängarna slogs. 

Blåka11a: 144, 154 

Socken: Ovanåker 
Areal: 125 ha 
Källor, övrigt : NVP:42, ÖP:Rr56? .Rrl09, 
ÄoH:(lO), AU: 1979:3 
Värdekriterier : a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: FV 

Bebyggelsen norr om Viksjön finns i huvudsak 
utefter den gamla utmarksgränsen ovanfor 
landsvägen. En del gårdar finns på få l ten ner mot 
sjön. T allmänhet är det välbevarade "bond herr
gårdar" av Voxnada lstyp med stora ladugårdar. 

Vid sjöns norra strand finns fornlämnjngar 
med bl a ett gravfålL 

Skala: l: 100 000 

163 



BYGDEN KRING LÖSSNAN 
Gårdar och byar i kuperat landslmp kring sjö 

Nr: 2103-08 
Klass: l 
Kä1Jor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Runt sjön Lössnan finns ett kuperat skogs
landskap. Byn Grängsbo har sina marker kring 
hela sjön. Östra delen av byn ligger på en land
brygga meJlan Lössnan och sjön Grängen, på 
vars norra sida markerna fortsätter mot Viksjö
fors ägor. Flera betade strandängar och andra 
naturbeten finns mnt Lössnan. Strandslätteräng
ar finns vid sjönFlugen och Frösteboån. 

Bebyggelsen är genuin med flera parstugor, 
några hus är av Voxnadalstyp och dessutom 
några stora, rikt påkostade mangårdsbyggnader 
utan den vanliga voxnadalskaraktären. 

På Lössnans norra strand ligger gårdarna i 
höjdläge mot skogskanten i norr, medan inäga
markerna vetter mot sjön. [ västra delen av byn 

Blå karta: 144, 154 

L64 

Socl<.en: Alfta 
Areal: 250 ha 
Källor, övrigt: ÖP:R89, Ä oH: 131, 
AU:l979:3 
VärdekriterieJ~ a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

är markerna flackare och gårdarna ligger sprid
da, vilket ger ett yngre intryck. 

Skalen är en ensamgård vid sjön med samma 
namn, skild från Lössnanområdet av ett par 
kilometer skog. Gården var ursprungligen en 
fåbod, med anor från 1600-talet. Från denna tid 
finns husgnmder och odlingsrösen. Förutom de 
extensivt brukade täkterna finns en mosaik av 
artrika slåtter-/betesvallar (plöjda senast på 
1940-talet), nah1rslåtterytor och beteshagar i bra 
hävd. 

Floran är artrik med flera mindre vanliga 
arter, t ex fåltgentiana, grönkulla, vanlig låsbrä
ken och höstlåsbräken samt darrgräs på en av 
sina få lokaler i Hälsingland. 

Skala: 1:100 000 



ÄLVKARHED 
Odlingslandskap med storgärdar vid sjö 

Nr: 2103-09 
Klass: J 
Källor, riksintresse: RK:50 l 

Befskydd: 

Sydost om sjön Grängen bildar byn Älvkarhed en 
avgränsad jordbruksbygd. Byn har ett karaktäris
tiskt läge på en åsrygg med gårdarna placerade i 
rad. Bymiljön är mycket välbevarad och ger ett 
ålderdomligt intryck. De flesta av gårdarna är av 
stort kulturhistoriskt värde och har inte genom
gått de sekeLskiftesmoderniseringar som annars 
är vanliga. IstäiJet ligger här traditionella gårdar 

BIA karta: .144, 154 

Socken: AJfta 
Areal: 150 ha 
Källor, övrigt: ÖP:Rrl O 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

med ett bevarat flerhussystem med bodar, här
bren och småbus for alla de utrymmen som ett 
lantbruk krävde. Nordost om denna bykärna 
ligger på ursprunglig plats de stora och fint 
bevarade gårdarna Skogens och Nils-Mats. Flera 
utlador finns på täkterna. Markerna är i god 
hävd. 

Skala: l: l 00 000 
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VASABERG MED VALLASBO, N. OCH S. NORDANBO 
OCH VALAMYRAN-VALLASEN 

Odlingar i rikmyrskomplex 

Nr: 2103-10 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Vid sjön Vallasens sydöstra ände ligger en liten 
myr med intressant flora. 

Några bosättningar med odlingar har lo
kaliserats till området. Den rika växtligheten kan 
ha bidragit till detta. Det är Norra och Södra 
Nordanbo samt Vallasbo och Vasa berg. 

Fötmodligen är samtliga av fåbodursprung. 
Idag är Vasaberg av störst intresse. Stället ligger 

Mållaiwem 

Blå katta: 144 

166 

Socl{en: Alfta 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:57,58, ÖP:R69,R70 
ÄoH:134 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

i en bergssluttning. Byggnadema är oförvanska
de och i bra skick. Husgrunder, odlingsrösen och 
äldre åkerstrukturer ftnns i omgivningen. Täkter 
och en del naturmark betas av får. Trägärdesgår
dar används som hägnad. Floran är artrik med 
flera utpräglat norrländska grässvålsarter som 
låsbräken, dvärglummer, ormrot, fjälltimotej och 
åkerbär. 

Skala: 1:100 000 



FLAXNAN- NORRA MÅLLÅNGEN 
Gärda•· och odlingar med fäbod/bodlandsursprung 

Nr: 2103- 11 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Vid nordöstra änden av det stora sjösystemet 
Åmungen-Må llången, ligger byarna Mållångsbo 
och Kammahav. Vid Mållångens nordvästra 
strand återfinns Bånga, Ki len och Erk-Jonsval
len. 

Norr om Kammahav finns på båda sidor om 
ån Flaxnan ett stort kärrområde, som delvis 
utnyttjats for slåtter. Ån fortsätter genom byns 
flacka marker, som är i bra hävd. Tillsammans 
med ett par andra gårdar bildar där Holmen och 
Frankes ett litet avskilt odlingslandskap. Holmen 
ligger omfluten av Flaxnan, som här delar sig i 
två armar. Utefter stränderna finns betade 
strandängar. 

Frankes ligger på östra sidan av ån med 
gården vid landsvägen. Till gården hör ett betes-

Socken: Alfia 
Areal: 55 ha 

Källor, övrigt : NVP:52,56,59,60,ÖP:R103 
R65,R I05,ÄoH: 132,133 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: NOLA 

ormåde med dels en en buskrik hagmark, dels en 
björkhage med en ängslada och odlingsrösen. En 
del av hägnaden utgörs av trägärdesgård. 

I Mållångsbo forenar sig Flaxnan med Mål
tången. Byns marker är mycket begränsade, en 
del betas av får och hästar. Gammal gärdesgård 
hägnar till en del. I byn fmns en äldre gård och 
flera sommarstugor. 

Bånga och Kilen består av två gårdar och en 
Jiten odling. Markerna som går ner till sjön betas. 
Betesmarken går också in i skogen. 

Ersk-Jonsvallen är ett exempel på en få
bod vall, som övergått till bofast bebyggelse. 
Vallen har bodlandskaraktär. De flesta timrade 
husen är bevarade. 

Blå karta: 144 Skala: l: l 00 000 
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GULLBERG 
Slwgsby i finnläge 

Nr: 2103-12 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

En halv mil väster om sjön Mållångens norra 
spets ligger den isolerade byn Gullberg. Det höga 
läget är typiskt får finnbosättningar. Gullberg 
odlades upp på 1600-talet av inflyttade finnar. 
Byn består av flera gårdar med stora manbygg
nader samt ett antal mindre torp. Timrade uthus 
är vanliga. Flertalet av gårdarna Ligger på rad 

Blå katta: 144 
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Socken: Alfta 
Areal: 12 ha 
Källor, övrigt: NVP:54,55,59, ÖP:Rr15, 
AU:PM79:3 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

nära byvägen . Husens skick varierar, men de 
flesta bevarar en genuin karaktär. Vid ettjord
bruk i norra delen av byn finns en fin betesbacke. 
På en åkenen växer brudspone. 

I utmarken något väster om byn finns, i 
Rävabaåsens sydsluttning, ett botaniskt rikt 
område. 

Skala: 1:100 000 



MÅLLÅNGSSTUGA 
Isolerade skogsgårdar vid gammal färdled 

Nr: 2103-13 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Bef sl<ydd: 

Längs vägen från Dalarna till Norrland fanns 
sedan gammalt flera gästgiverier. Mållångstuga 
var ett av dem. Namnet på platsen anknyter till 
den "själstuga" som en gång fanns här till de 
vägfarandes skydd. 

Nu är Mållångstuga ett ställe för fritids
boende, beläget på ett smalt näs där noret mellan 
sjön Mållången och MållångssluguGärden bildas. 
De två stora gårdarna J igger på näset och od
lingsmarken har legat i direkt anslutning till 
vattnet. Byggnaderna består av två boningshus, 
några äldre timrade uthus och timmerlador. En 
liten träbro leder över noret till några uttäkter på 
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Blå karta: 144 

Socken: Alfta 
Areal : 2 ha 
Källor, övrigt: ÖP:R71 R94, ÄoH:l36 

Värdekriteriet·: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: NOLA 

andra sidan näset. De gamla hagmarksbetena är 
övergivna, men hävdad slåttermark finns på 
vardera sidan om vägen till gårdarna. Florao är 
artrik. Där står en limrad ängslada som är rikligt 
beväxt med varglav. I området finns också 
stenskodda hål för hässjestolpar, några odlings
rösen, en bit stengärdesgård och några husgrun
der. 

Från Mållångstuga kommer en av landets få 
bevarade besättningar av "den krumhornade, 
brokiga varianten av gammalt svenskt allmogefår 
(rya)". 

Skala: l: l 00 000 
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SKÅLSJÖN, BRATTSKURUVALLEN OCH 
HÄSBODALEN 

Nybyggen i finnläge, fäbodar 

Nr: 2103-15 a- d 
Klass: a- c: l , d: 2 
Källor, riksintresse: RN:59, RK:505 

Befskydd: 

a. Byn Skålsjön ligger högt, mer än 360meter 
över havet, strax norr om sjön Skålsjön. Byn 
består av finnbosättningarna Mickels, Tulpans 
och Stampers. Väster om sjön, vid den numera 
övergivna fåbodvallen Skålsjöbo, finns betydan
de bebyggelselämningar och spår efter omfattan
de odlingar. Antagligen fanns här områdets 
äldsta bebyggelse. 

Vid den tiden då pilgrimsleden till N idaros 
gick här skall det, enligt traditionen ha bott 
munkar vid Tulpans. 

Byns gårdar har bevarat systemet med flera 
bostadshus, bodar, härbren och småhus. De 
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Blå karta: 144 
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Socken: Alfta 
Areal: 25 ha 
Källor, övrigt: NVP:74,73, ÖP:Rr17,R104 
R84, ÄoH:l38 
Värdekl"iterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: NOLA 

välhävdade markerna ligger på höga böljande, 
ibland branta kullar. Flera lador finns ute på 
odlingsmarken. På några lador växer varglav och 
knappnålslav. Ett tjugotal stora odlingsrösen 
ligger i anslutning till täkterna. Runt en stor del 
av byns inägor finns trägärdesgård. Den gamla 
fågatan genom byn är rekonshuerad. 

De naturliga fodermarkerna utgörs av hack
slåtterytor, öppen hagmark, björkhagar och 
annan träd- och buskbärande hagmark. Enen är 
spridd i betesmarken. Grässvålarna, som varit 
intakta i flera hundra år, är artrika. 

I nordvästra änden av den långa Häsbodalen 

Skala: l: l 00 000 



ligger Asa, högt över dalbottnen. Markerna runt 
de få gårdarna är kraftigt kuperade. Floran är 
artrik och med ett stort inslag av hävdberoende 
grässvålsarter. Bebyggelsen har samma karaktär 
som i Skålsjön och på flera ställen i omgivning
en. Åldern på husen är varierande. 

b. Häsbodalen avslutas i sydost av klarvattensjön 
Häsbosjön. På en liten kulle ligger en liten 
ensamgård, som består av en parstuga med två 
timrade uthus. På de öppna täktema ner mot sjön 
finns lador. Vid sidan av gården ligger en välbe
varad ria/basta med rökugn. 

c. Brattskuruvallen och d: Nybo beskrivs under 
rubriken "Fäbodar i Ovanåker", 2 l 0315 c-d. 

Gården Mickels i Skålsjön 
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GRANNÄS 
Gårdar och f d fäbodar vid sjö 

Nr : 2103-16 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befslcydd: 

Graru1äs är en högt belägen skogs by i Alfta 
filmsko g. Byn består av två gärdar och en klunga 
sommarstugor, vilken antagligen ligger j ett 
gammalt fåbodläge. sluttningen mot sjön är 
brant. Huvuddelen av den od lade marken finns 
ovanför gården. Här finns en mosaik av gamla 
slåtter- och betesvallar, hacks låtterytor och 

Blå karta: 144 
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Socken: Alfta 
Areal: 2ha 
Källor, övrigt: NVP:67,ÖP:R78,ÄoH: 135 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f., g 
Befvård: 

naturliga betesmarker. stubbskottsträd och 
odlingsrösen finns också j området, som nu betas 
av får. Den botaniskt intressantaste delen ligger 
mellan gården och sjön. Förutom de vanliga 
grässvålsarterna finns där även blåsuga, piller
starr och fjälltimotej. 

Skala: 1: l 00 000 



NORRA FLÄT 
Nybygge i finnläge 

Nr: 2103-18 
Klass: 3 
Källor, riksintt·esse: 

Befskydd: 

Norra Flät är en fumby som koloniserades i 
bötjan av 1600-talet. 

Skogsbyn ligger ensamt i höjdläge vid den 
lilla Flättjärnen. Vid tjärnens västra delligger 
Nygårds, med bostadshus i en våning och en stor 

Blå karta: 144 

Socken: Alfta 
Areal: 4 ha 
Källor, övrigt: 

Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Bef vård: 

ekonomibyggnad. Söder om tjärnen ligger resten 
av byn med bl a en äldre parstuga med forstu
kvist av voxnadalstyp. Stora delar av den gamla 
odlingsmarken har fått växa igen. 

Skala: l: l 00 000 
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OVANÅKERS FÄBODSKOG 
Fäbodar samt gårdar med bodlandskaraktär 

Nr : 2101-06a-p 
KJass: l 
Källor, riksintresse: RK:559 

Bcfskydd: 

I Ovanåkers fäbodskog finns ett stort antal väl 
bevarade fäbodvallar samlade. Ä ven hägnadssys
temen kring vallarna är i flera fall bevarade. 
Täkterna brukas i viss uträckning och inte sällan 
finns betesdjur i hagar kring husen. Traditionellt 
skogsbete är dock sällsynt. Byggnadernas ut
formning varierar. En del vallar med stora hus 
och en omfattande samling uthus ger mer inhyck 
av bodland än fäbodbebyggelse. Flera gamla 
fåbodar och bodland har blivit permanentbe
bodda gårdar. Ibland är spåren av fäbodkulturen 
väl bevarade också i dessa miljöer. Odlingsmar
ken i fäbodskogen är i regel botaniskt intressanta 
med mer eller mindre omfattande fragment av en 
värde fu Il, kulturberoende grässvål s fl o ra. 

a. Mjölåsen är en välbevarad gårdsgrupp som 
finns mitt i skogen, på gränsen mot Färi la. Ena 
gården ger, med sina många äldre uthus, ett 
genuint inttyck. Ett stort härbre och ett kokhus 
finns bland dessa. Boningshuset är en enkelstuga 
med en del blyinfattade fonster och farstukvist av 
voxnadalstyp. Stora björkar står intill gården. 
Den andra gården består av tre enkelstugor och 
många små, timrade uthus. Trägärdesgårdar 
förekommer. Vid sjön i sydost förefaller slåtter 
har förekommit länge. Stora odlingsrösen finns 
på de svagt hävdade hårdvallsmarkema. 

b. Finnaberg är en ensamgård en kilometer 
söder om Mjölåscn. Markerna går ner till sjön 
Stor-Öjungcn. Till den välbevarade miljön hör 
en mängd uthus. Markerna hålls delvis i hävd 
genom slåtter. Ner mot sjön står flera tim
merlador. Ute i skogen och delvis runt täkterna 
l.öper en gärdesgård. 

Socken: Ovanåker 
AJ·eaJ: 15 ha 
Källor, övrigt : NVP:8,1 6,1 7,1 8, 19,20,27, 
28,29,30,33,ÖP:Rrll,ÄoH: 107-110,112, 
130 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befv:hd: NOLA 

c. Öjungsvallen är en före detta fäbodvall där 
det nu bedrivs jordbruk. Stället ligger vid Stor
Öjungen, söder om finna berg. Där finns ett äldre 
boningshus med valmtak och gamla timrade 
uthus. 

d . Nybo ligger vid norra foten av det nära 400 
meter höga Styggberget. Fäbodvallen har husen i 
en brant sluttning omgivna av närmastohävdade 
marker. Vallen består av fem fäbodar, delade i 
två grupper. Längst ner i sluttningen finns två 
genuina fäbodar. Till den ena hör ett litet härbre. 
Till den övre gruppen leder en hägnad fägata. På 
vallen finns lador, lövtäktsträd och stora odlings
rösen. Strax väster om vallen finns en liten myr. 

c. Näverberg ligger sydväst om Nybo, på det 
360 meter höga Näverbergets västsida. 
Bebyggelsemi ljön är genuin, med vmhållna hus. 
stengärdesgårdar och odlingsrösen är minnen 
från tidigare hävd. Djuren lämnade vallen 1967. 
Hackslåtter har fortlöpaode skett på något 
tunnland fram till idag. 

f. Våsbo ligger i en sluttning norr om sjön Stora 
V åsen. Vallen hör till byn Västra Roteberg. 
Mellan fäbodvallen och sjön finns ytterligare två 
fåbodplatser; luggasvallen och StockavaiJen. 
Våsbo är en genuin fäbodmiljö med få motsva
righeter. Den består av fem fäbodar. Så gott som 
samtliga byggnader är bevarade. De är i bart, 
omålat timmer. Bostugorna är enkelstugor i en 
och en halv våning. Till fäbodarna hör härbre, 
stall och lador. Den nedersta fiiboden är ett 
undantag. Bastugan är ett centralplanshus och 
med elen omgivande bebyggelsen ger den intryck 
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av en bodlandsgård eller petmanent bosättning. 
Det gamla hägnadssystemet verkar till stor del 
vara intakt. Nära byggnaderna finns beteshagar. 
Täkter och ängsmark filiDs åt väster, ner mot 
Valla bäcken, som i sin södra del dämts till en 
damm. Flera välbevarade lador finns på ängs
marken. Av hävdgynnade växter finns bland 
annat fåltgentiana, kattfot, fjälltimotej, otmrot 
och stagg representerade. 

g. M or·abo fäbodar ligger högt i det storkupe
rade skogslandskapet cirka en halv mil sydost 
om Våsbo. Idag finns sex fåbodar på vallen. 
Flera stora odlingsrösen ligger på eller i anslut
ning till de gamla svaljordarna och även inne i 
skogen. Även i den brukade marken skönjs 
husgrunder, diken, stenskodda hässjehål och 
andra strukturer som vittnar om äldre hävdfor
mer. Den norra fåboden har en nära nog komp
Jett uppsättning byggnader, bostuga, fåhus, 
småfähus, stall och vedbod, ett mindre härbre 
samt kokhus. Floran är artrik med flera 
intressanta grässvålsväxter. Här finns den enda 
kända växtplatsen i länet för violett finger
svamp. 

Den bäst bevarade bebyggelsen finns dock 
till fäboden längst i söder, cirka 700 meter från 
de andra . Här finns bostuga, fåhus, småfåhus, 
stall, lider,härbre och lador. 

h. Torpets fåbodar ligger öster om Morabo i 
Brännabergets ostsluttning. De tillhör byarna 
Knåda och Höj en. Fäbodarna lär ha flyttats hit 
från GammeJ bo vid mitten av 1600-talet. Namnet 
finns kvar i Gammelbomyran ett par kilometer 
längre åt sydost, där grunder och andra spår 
visar var den vallen legat. Där sägs marken ha 
varit för frostlänt. 

Idag finns sex fåbodar i Torp. Ett omfattande 
system av gärdesgårdar omger de oregelbundna 
åker- och ängsstyckena. Marken används för 
bete och spannmålsodling. Betesdjuren utgörs av 
får, getter och kvigor. På betesmarken växer 
bland annat fjälltimotej, onmot, backruta, 
tvåblad och låsbräken. Bostugorna är oftast av 
enkelstugetyp och fåhus, härbren, tinU'ade bodar 
och stall finns till de flesta fäbodarna. Gamla 
husgrunder, odlingsrösen, bogranar, stubb
skottsträd och lövtäktsträd förstärker det genuina 
intryck som vallen ger. 
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i. Gräsbo ligger något söder om Morabo och 
Torpet. Fäbodbebyggelsen är välbevarad, och 
få boden väster om vägen vidare till M01·abo, ger 
ett bra exempel på hw· en äldre gård i trakten kan 
ba sett ut. Samtliga byggnader är omålade. 
Bastugan är en enkelstuga och en stuga med 
gavelingång. Mjttemot bastugan står dels ett 
härbre, dels en länga med stall och lider. Mellan 
"mangården" och "få gården" finns ett hus for 
skyl och mjölkning av små fån. Intill står ett 
tvåvånings fähus för minst femton kor. På och 
strax utanför täkterna står ängslador. Till in
ägoma hör ett betesområde och några hackslåt
terfragment på åkenenar och vägkanter med 
traditionella ängsväx ter. 

På andra sidan vägen finns ytterligare sex mer 
ordinära fåbodar, glest spridda i sydvästslutt
ningen. 

j. Loftsbo består av några fåbodar i en brant 
sydsluttning mot ett myrstråk med tre små 
tjärnar. En vattendelare, utnyttjad som vallstig 
till Gammelvallarna, går genom myren. Den 
kuperade odlingsmarken är ganska stor. Gärdes
gårdar och stora odlingsrösen kantar den odlade 
marken. Fäbodvallen har många och välbevarade 
byggnader av olika slag. 

k. Gammelvallarnas fäbodar ligger spridda 
inne på ett näs i västra delen av Loftssjön. 
Förutom bostugorna, är några fähus och bodar 
byggda av rundtimmer bevarade. Odlingsrösen, 
husgrunder och andra bebyggelselämningar 
visar att vallen haft stor omfattning, men idag är 
odlingsmarkerna igenvuxna. 

Norr om dessa fäbodar ligger en välbevarad, 
ovanlig, bodlandsliknande anläggning for sig 
själv. Denna få bod har brukade marker. Bostu
gan ligger i en sluttning med bostadsdelen på 
nersidan, i två våningar, och en uthusdel överst i 
sluttningen. Till gården hör ett fähus i rundtim
mer, ett par bodar och ett härbre. 

l. Andtjärnabo fäbodvalll igger i en sydslutt
ning mot dalen mellan Loftssjön och Andtjärn. 
Till vallen hör flera välbevarade fåbodar. De 
omges av gamla täkter som idag inte odlas. 
Ungefår en halv kilometer norr om själva vallen 
och betydligt högre än denna, ligger en ensam 
fåbod. Till denna hör flera uthus och lador samt 
stora slåtter- och betesvallar. 



m. Västvalla rna-Västbo-Hemvalla rna ligger 
vid 01-Anderstjärncn ett par kilometer söder om 
Andtjärn. En myr kallad Slåttamyren finns norr 
om fåbodarna, som ligger glest. Fyra återfinns 
vid Stugbergets sydöstra fot och resten söder om 
tjärnen. Stora bogranar och lövtäktsträd finns vid 
några av bodarna. l en del fall är det öppet kring 
fäbodarna, i andra fall är de gamla täktema 
igcnplanterade. l bland ger odlingsrösen en tyd l i g 
markering av var de kan återfmnas. Flera av 
fåbodarna har fåhusen bevarade. 

Vid mitten av 1700-talct fanns en gruva nära 
Västbo fåbodar. 

n. Bergsbo ligger vid den lilla Bergsbosjön, en 
halvmil väster om Torrbergsbo. Den genuina 
fäbodvallen omges av några små, markanta 
bergsknoppar. Vallen består av flera kompletta 
välbevarade fäbodar. Till en del hör även här
bren. Hägnadssystemet på vallen tycks vara 
fullständigt bevarat. l lär finns också ett yngre, 
permanent, litetjordbruk med bostuga och stor 
ekonomibyggnad. 

Torpets fåbodar 

Lustavallen ligger strax söder om Bergsbo. Den 
består av två fåbodar. Många gärdesgårdar finns 
kvar, även en stengärdesgård med trägärdesgård 
på. Stora odlingsrösen ligger på odlingsmarke
rna, som hålls öppna. 

o. Övre Älmesbo ligger vid Älmesjön, på östra 
sluttningen mot sjön. Byn har fäbodursprung och 
i anslutning till betesmarkerna är den genuina 
bebyggelsen förhållandevis välbevarad med lador 
och härbren. En beteshage på ca ett hektar omges 
av gammaldags trägärdesgård. Floran är typisk 
for naturliga, magra betesmarker, med arter som 
stagg, liten blåklocka och ormrot. 

p. L ångbo är en fäbodvall i skogslandskapet 
sydväst om Edsbyn. Vallen ligger i en sydvänd 
sluttningnotTom Långbotjärnen. Ovanrör de 
genuina vallstugorna finns en sedan lång tid 
hävdad hackslått på knappt ett tunnland. Marken 
är gräshed av staggtyp, men med ett ovanligt 
stort inslag av käringtand. Stagg, prästkrage, 
ormrot och ängsnej lika hör till de vanligaste 
ängsväxtema. Ängen är helt trädlös, med undan
tag for en ensam rönn. 
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MÅLLÅNGSTUGUBODARNA 

Nr: 2103-14 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Mållångstugubodama har inte varit i traditionell 
drift på mycket länge. Trots detta har slåttern 
fottsatt på täkterna och fOJtfarande slås mer än 
fem hektar. Den öppna vallrutan är helt omgiven 
av skog. I utkanten finns rester av en trägärdes-

Socken: Alfta 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:69,ÖP:R80)ÄoH:137 

Värdekdterier: b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

gård. Tre lador finns kvar, den ena är klädd med 
varg! av. 

Grässvålen är artrik med bl a stagg, backruta, 
rödkämpar, ängsnejlika och låsbräken. 

BRATTSKURUVALLEN OCH NYBO 

Nr: 2103-15 c och d 
Klass: l 
Källor, ril<sintresse: RN:59, RK:505 
R84, ÄoH:138 

Befskydd: 

c. Under det branta Brattskumberget ligger 
Brattskumvallens fc'ibodar i en kuperad, djupt 
nedskuren dal med Häsboån rinnande i bottnen. 
Fäbodvallens stugor och kvam ligger intill ån 
och omges av välvårdade täkter med betes- och 
slåtterparti er. En stor del av de gamla hackslåt
terytorna har vuxit igen och fått lundkaraktär. 
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Socken: A1fta 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:74,73, ÖP:Rrl7,R104 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: NOLA 

Floran är rik, bland annat foreko mm er brudbor
ste, tibast, stenbär och slåtterblomma. 

d. Nybo, söder om Skålsjön, är en fäbodvall som 
inte brukas. Där finns ett ålderdomligt eldhus i 
grovt rundtimmer med öppen eldhärd på golvets 
mitt och ett rökhål i taket. Stora odlingsrösen 
finns på det gamla vallområdet 



FLÄTSBO 

Nr: 2103-17 
Klass: 2 
Kä llor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Flätsbo ligger vid sjön FJätens södra strand, 
mellan sjöarna A mungen och Mållången. Vallen 
har fem stugor med fåbodliknande karaktär. Till 
ett par av stugoma hör härbren. Det finns rikligt 
med timmerlador och trägärdesgård finns kring 
en stor del av odlingsmarken. Denna hålls ännu 
öppna genom odling av en del täkter. Slåt-

Socken: Alfta 
Areal: 4 ha 
Källor, övrigt: NVP59,70,ÖP:R81,R71, 
RII2,ÄoH:l39 
Vär·dekriterier : a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: 

tervallen är artri k med arter som rödkämpe, 
kattfot och låsbräken. En betesmark består av 
ljunghed med bl a stagg, ängsnejlika och liten 
blåklocka i få ltskiktet. 

Stormyran mellan Flätsbo och Amungen har 
en intressant tagelfauna. 
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ORDFÖRKLARINGAR 

agrar- jordbruksanknuten 

AK-arbete- en tidig form av beredskapsarbete, som förekom framforallt under 1930-talet. AK
arbetarna utförde bl a omfattande vägarbeten. AK= Arbetslöshetskommissionen, upphörde 1940. 

amkor - kor som ger di åt annan kalv utöver sin egen. Kon mjölkas inte och kalven föds upp till slakt. 

bautasten- minnessten utan inskrift från forhistorisk tid 

bergsmansgård - gård som innehafts av bergsman, som fram till 1859 var skyldig att bedriva bergs
bruk och använda sina skogar för koJning 

betesindilcator - växt som är anpassad till att klara den störning som betet innebär 

biotop- ekologiskt enhetlig livsmiljö 

blandby - by med bodland och permanent bebodda hemman 

bodland - tillfällig bosättning mellan hemgården och fäboden. På bodlanden fanns ofta en komplett 
uppsättning av jordbrukets alla byggnader, men i enklare utforande än på hemgården. De flesta bodland 
blev så småningom fasta bosättningar. 

bogran- stor grov gran, som sparats intill bostugan på fäboden som vårdträd 

bolby - gammal by, odalby 

boreal - nordlig 

brutet landskap- landskap med omväxlande åker, betesmark, skog, backar mm 

centralplan hus- se korsplanshus 

dikor- kor för köttproduktion. Kon mjölkas inte utan ger di åt sin egen kalv, som föds upp till slakt. 

enkelstuga -

excentrisl{ välvning/mosse med excentrisk välvning-en mosse där högsta punkten är belägen i kanten 
av mossen och välvningen är asymmetrisk. 

fasspontpanel-se panel 

fla rk- vegetationsfattigt och tidvis vattenfyllt område i myr 
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flottäng -en gödselpåverkad gräsmark som hävdas genom årlig slåtter. Endast arter som tål slåtterin

greppet fOrckommcr 

fossil åkermark - varaktigt övergiven åkermark. Spår av denna kan man se som kanter, "hak", efter 
plöjning i exempelvis betesmarker 

fyr byggd- gård där fyra byggnader bildar en fyrkant med ett gårdstun i mitten 

f1l1 l l l '1'1'/'11
1 

l 
mEE6 

fägata- väg med hägnader på bägge sidor, där djuren drevs till betesmarken. 

fåjs, fäx , fejs- lokala benämningar på ladugård 

gavelsvale -överskjutande tak eller tak och väggar över ingång på gaveln 

hackslog, hackslått/er - en form av ängsskötsel på marginella gräsytor som t ex åkerrenar, vägkanter, 
dikesrenar eller andra små, steniga restmarker. Man slog med kortbladiga liar och "hackade" sig fram 
mellan hindren. Skrabbslått eller att rabba är lokala benämningar. 

Hasselakonstruktion - timrad fåhusdel i en lagårdsbyggnad där övervåningen eller taket bärs upp av 
på timret utanpåliggande, stående stolpar. 

hårdvall - ängsmark belägen på fast mark, oftast moränunderlag, men kan även förekomma på sedi

mentmatk 

hävd - ett i ängs- och hagmarkssammanhang annat ord for skötsel genom bete eller slåtter. I detta 
sammanhang omfattar begreppet även åkerbruk. 

inäga - den odlade marken i byn som utgjordes av åker och äng. Inägamarken var skild från utmarken 

med hägnader. 

kalkfuktäng-a1trik gräsmarkstyp på fuktigtkalkpåverkat underlag 

kastal- medeltida försvarsanläggning oftast i form av tom 

koncentrisk välvning /mosse med koncentrisk välvning- en allsidigt välvd mossetyp med bögsta 
punkten belägen i eller nära mossens centrum 

korsplanshus - bostadshus med fyra rum grupperade kring en centralt placerad murstock Vanlig från 

ca 1870-1930. 

183 



l<or tslcottsvegetation -betesgynnad vegetationstyp på fuktiga- våta sedimentmarker. De växter som 
ingår är aHa mycket småvuxna, l-10 cm, t ex ävjebrodd, strandranunkel, ävjepilört och slamkrypor. 

ladugård av Voxnadalstyp - U-format, stort ladugårdskomplex från tiden kring sekelskiftet, ibland 
med en bostadsdel i ena flygeln. Vanlig i Voxnadalen. 

lövtäktsladot·- timmerlador med huggna eller sågade hål på både ingångsväggen och den motsatta 
väggen, genom vilka troer (stänger) stacks in. På stängerna torkades lövkärvar. 

lövtäktsträd - träd som bär spår av att man skördat kvistar tiU kreatursfoder 

mad- en syd- och mellansvensk benämning för strandängar, dvs ormådet mellan hög- och lågvatten
gränserna vid sjöstränder och vattendrag. 

naturbetesmarl<- en betesmark som aldlig plöjts eller gödlats och som varitkontinuerligt betad under 
en lång sammanhängande fö ljd av år. Naturbetesmarkerna har ofta en förhistoria som slåtteräng. 

nybruk, nyodling - sentida, utdikade marker med t i Il hörande byggnader frän senare delen av 1800-talet 
och 1900-talets början. 

nygotik- riktning inom byggnadskonten och konsthantverket under 1800-talets mitt, som sökte uppliva 
den gotiska stilen (från Il 00-1400-talet). 

panel-
f-

fasspontpanel lockpanel locklistpanel 

parstuga-

RUM 
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PerAlbintorp- småbruk från 1930-talet, byggt efter standardiserade typritningar. 

pulpettak- ytte11ak med fall endast åt ett håll. 

reveterat- trävägg som överdragits med puts. 

ria- torkJ1us av finskt ursprung som använts för tröskning och torkning av otröskad säd. 

rild<ärr- artrik myrtyp som mottar näringsrikt fastmarksvatten. 

sadeltak-tak med fall åt två motstående sidor. 

sexdelad planlösning 

sidvallsäng-fuktiga-våta gräsmarker, som inte tillhör den egentliga strandzonen, men som genom sitt 
läge (svackor eller sluttningar) ändå har en vegetation av fuktängstyp. 

sildil<en - diken i silängsan läggning, se nedan. 

silängsanläggning-bevattningssystem med fårdämningar och diken, där man lät vatten "sila" över 
ängsmarken, får att fårbättra den kommande höskörden. 

skvaltkvarn- vattendriven kvarn med vågrätt vattenhjul. 

slåtteräng- en gräsmark som hävdats genom slåtter, kontinuerl igt under lång tid och utan påverkan av 
konstgödsel. 

stensträng -stenar i rad som markerar en fårhistorisk gräns eller hägnad 

svaljord, svalåkrar- marker som huvudsakligen utnyttjades får slåtter, men som plöjdes vart 7 - lO år 
och besåddes med spannmål eller lin. 

svämlera -karaktäriseras av innehäll av organiskt material i form av grenar, löv och mylla 

tording-artrik gräsmarkstyp p~ torrt underlag med tillv~ixtmaximllm under fårsommaren. 
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tt·ebyggd, trelänga d- gård där tre byggnader i vinkel bildar ett gårdstun som är öppet på en sida. 

trösl{vanddng- hästdraget mekaniskt tröskverk, vanligt under 1800-talet 

täkt - en inhägnad inäga som omväxlande användes som åker och vall. Idag lokal benämning på åker. 

tättingar- artrik ordning bland fåglarna, i huvudsak småfåglar, men även kråkfåglar ingår 

utanvids bebyggelse/ -område -bebyggelse i utkanten av en by. Här bodde de som inte hade direkt 
anknytning tilljordbruksmarken, t ex hantverkare och snickare. 

utmark - den mark som låg utanfor den inhägnade inägomarken. Utmarken utgjordes oftast av stora 
betesskogar, där djuren betade tills skörden var avklarad på inägomarken. 

vall träd- träd på fäbodvallen, ofta rönn eller stora granar 

valmat- tak med fall åt fyra sidor 

ängsvegetation - växtsammansättningen i naturlig fodermark - slåtteräng eller betesmark. 

ävjebroddsamhälle -benämning på den speciella typ av vegetation som uppstår i en betad strandäng 
Grnfkortskottsvegetation). 
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