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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 
föran ledde beslutet om att ta fram 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 
bistodska 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
övergdpande. En samordning av de samhälleliga 
resurserna är nödvändig för att uppnå ett bra 
resultat i bevarandearbetet 

Sedan det livsmedelspolitiska beslutet 1990 

har mycket hänt. Från en nationell marknadsan
passning av jordbmket, har vi bö1jat en anpass
ning till den europeiska jordbrukspolitiken. EU
medlemsskapet har ändrat förutsättningarna för 
exempelvis möjligheterna tilllandskapsvårdser
sättning i sin nuvarande fonn. Behovet av ett 
bevarandeprogram hardock inte minskat på grund 
av detta. En samlad redovisning av de områden 
somspeglar länets odlings- och kolonisationshisto
d a, 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 kultw-
historiska synpunkter, fältkontroller och urval. 
Kelvin Ekeland har skrivit de inledande avsnitten 
om länets odlingslands kap. Lena Landströ m, läns
styrelsen, har skrivit de avsnitt som rör jordbru
kets utveckling, värdena i odlingslandskapetsamt 
målen för bevarande. En viss bearbetning av 
programmets allmänna del har skett av länsstyrel
sens ledningsgrupp för kulturlandskapsfrågor 
genom Erik Nordin. Slutlig redigering bar utförts 
av Lena Landström, Kjärstin Pelttari och Jennie 
Nilsson. 
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INLEDNING 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

"Jordbrukets miljömål är att 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. Ett rikt och varierat odlingslandskap är av 
central betydelse förflora,fauna ochför att säkra 
den genetiska mångfalden. Jordbruket skall såle
des beakta behovet av en god miljö och en. långsik
tig hushållning med naturresurserna." (Prop 19891 
90:146). 

Jordbrukets miljömål är således betydligt mer 
långtgående än det vårdslösa uttrycket, "behålla 
ett 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 mångfald av värden som näringen och dess 
verksamhet förknippas med. Jordbruket bidrCJI; 
forutom med den grundläggande produktionen av 
livsmedel, till att upprätthålla sysselsättning, be
folkning och samhällsstruktur i dessa delar av 
landet. Jordbruket är betydelsefulltforlivsmedels
beredskapen och har därutöver en viktig roll för 
att bevara landskapsbilden och de kulturella vär
den som hör samman därmed." (Prop 19891 
90:146). 

I varje län skall upprättas ett program för beva
rande av odlingslandskapets natur- och kultur
värden. Beslutet om programarbetethar statsmak
terna fattat med hänsyn, dels till den ökade insik
ten om den betydelse natur-och kulturmil j ö värdena 
i odlingslandskapet har, dels till föränd1ingar i 
livsmedels- och jordbrukspolitiken, som kan leda 

till att bevarandevärden hotas på ett 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 Sverige. Orsa
kerna till variationen finns bland annat i olikheter 
i berggrund, jordmån och klimat men också i 
historisk utveckling och markanvändning. 

De flesta s k naturtyper är i grunden kultur
skapade. En stor del av landets växtlighet och 
djw·liv är kulturgynnat eller helt kulturberoende. 
När dessa naturtyper 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 
sina skilda former av markutnyttjande skall finnas 
representerade. 

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

SYFTE 

Bevarandeprogrammet utgör en samlad redovis
ning av natur- ochkulturmiljövårdens bevarande
intressen i odlingslandskapet Det skall vara 
länsstyrelsens långsiktiga program för skötsel och 
förvaltning 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-fliksantikvarie
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 kulturrninneslagen. 

• Tillämpning av lagbestämmelser vid ned
läggning av jordbruksmaJk 

• Samordning mellan bevarandeintressena och 
skogsvårdsstyrelsen vid skogsplantering på 
fd jordbruksrnark. 

• Beslut om statliga stöd till bevarande och 
landskapsvård. 

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

• Tillämpning av hänsynsregler i naturvårds
lagen, kulturminneslagen, 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
perioden. 

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 samJade bevarandevärden. 

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

tresse för naturvård. 

lO 

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

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

Andra steget 
var att genom fä! tkontroller pröva tillförlitligheten 
i den sammanställning som gjorts på rummet. Det 
visade sig att underlagsmaterialet 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 
fältarbetet, spräckte således tidsplanen och ge
nom systematiska faltkontroller gjordes en ny 
sammanställning. Sammanställningen redovisas 
kommun- och sockenvis. Någotredovisat område 
kan ha uppmärksammats först i samband med 
fältkontro Ilen. 

När arbetet med bevarandeprogrammet star
tade fanns redan en arbetsgrupp för kulturland
skapet i Gävleborgs län. En särskild kontakt
person för arbetet med 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 199 I hölls iBollnäs 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 effekterna av det spräckta 
tidsprogrammet. 

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



LÄNETS ODLINGSLANDSKAP 

NATURLIGA FÖRUTSÄ TINING AR FÖR 
ODLING I LÄNET 

Gävleborgs län är variationsrikt i alla avseenden. 
Det berörs av fem naturgeografiska 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. Årsmedeltemperaturen i länet 
varierar mellan +2,5° och +5°C. 

Bergarterna inverkar på markens naturHga bör
dighet. Gnejs och granit dominerar berggrunden. 
I allmänhet är den näringsfattig och utan basiska 
inlagringar. Bara i s.ödra Gäsb·ikland finns bas
rikare inslag. Detta gör att markens pH-värde 
kring Gävle och Sandviken är något högre än 
genomsnittet. Bergsjö har länets lägsta pH-vär
den. 

Åkerjorden består till övervägande del av mjäla
lätt! era. En del mojordar finns i Voxnadalen, Fä
rila och i nedre Ljusdal-B juråkersområdet Utef-

O Moränsand, moränmo 

O Sand eller grus på morän 

m Sand-, grus- eller rulo>tCII~JUIU1 
m Lätt mellanlera 

~ Mjällera 

D Mojordar 

Figl. Åkermarkens matjordstype1: 
Efter: Atlas över Sverige 

ter G ä s trikekus ten, särski l t i H i Il e och Hamrånge, 
men även i mindre delar av Valbo, Hedesunda, 
Åt·sunda och Österfärnebo samt i hälsingska Mo 
och Rengsjö, finns lerfria sand- och grusjordar. I 
hela länet bar det varit gott om uppodlade moss
och kän·marker. Dessa organogena jordar är nu i 
stor utsträckning tagna ur jordbruksproduktionen. 

KOLONISATIONS- OCH 
ODLINGSHISTORIA 

Bygden har i regel ett tydligt bebyggelse- och 
odlingsmönster, som formats under inverkan av 
landformer, vattentillgång, jordmån och klimat. 
Topografiskt är bygden ofta en dalgång med en 
älv eller en bäck i bottnen, ibland en uppgrundad 
havsvik. En milstensås eller en annan geologisk 
formation hör vanligtvis till. Detta gör att mark
förhå llandena varierar kraftigt. När marken togs i 
anspråk var detta en fördel, eftersom olikheterna 
i markens struktur gav en viss avkastningsgaranti 
trots variationer i årsmån och annat. 

Fig 2. Åsar i Gävleborgs län. 
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Vattenlederna som tränger in i Jandet från 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 länge sedan upp
fördes till de vägfarandes skydd. 

Det är till sydsidan av åsar och höjdlägen som 
den järnåldersbebyggelse är knuten, som bildat 
stommen bådeför medeltidens och dagens odlings
landskap. Stränder, översvämningsängar, starr
mader och tillandningsmarker var viktiga för foder
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 odlingsarbetet Rent 
landskapsmässigt gjorde sig lövträden då mer 
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 utmarken 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 rikare höskörd. 

Numera är skillnaderna i markstrukturen när
mastettodlingshinder. Dränering, vattenreglering 
m m hör det modernajordbruket 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 skogsallmänningarna förbehölls främst 
åt fiske, jakt, nävertäkt och bete. Mular och 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. Staten understödde skogslandets ko
lonisering. Inflyttningen av finnar under 1600-
talet var ett led i politiken att bättre utnyttja 
"ödemarken". 

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

Länsorganisationen grundades är 1634, och 
Hälsingland ingick då i ett större Västernorrlands 
län. Gävleborgs nuvarande länsgräns är frän 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 norrländsk, 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 U n, betalade gästrikebonden i järn, 
sägs det. Fäbod väsendet, 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 ~d från mangården, och pen nord
svenska gården, som kännetecknas av en enkel 
fyrkantsplan. Etnologen Sigurd Erixon framhål-r , 1 
ler att Hälsingland är Sveriges stoltaste landskap 
i fråga om byggenskap. Åtminstone från 

1
1700-

talet har Hälsinglands gårdar visat upp kring
byggda gårdsplatser omgivna av mera ftitt 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 återfinner man samma 
tendens att bygga in gårdarna i tätt slutna kom
plex, samma glada lust att bygga högt och smalt, 
att förse husen med fönster i slotts! iknande mängd 
och få skorstenarna att sträva högt mot skyn. 

Nödår kommer regelbundet. Ännu·under 1700-
talet visar årsväxten i Gästrikland efi "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 kombröd 

eller bröd bakat på blandat korn- och rågmjöl. När 
potatisodlingen vinner insteg vid slutet av 1700-
talet bfu försörjningsläget 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 ett fåtal sam
lade ägoornråden. Möjligheterna till nyodling 
skulle också gynnas. 

Vid bötjan av 1800-talet kom en radikalare 
omskiftesmetod, som kallades enskiftet. Enligt 
detta skulle en gårds ägor dras samman till ett 
enda område kring gårdsbebyggelsen. 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
fl ikter 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. Däremot 
finns många av de 
merfritt liggande 
byggnaderna runt 
gården kvm: Håvra 
Färila 
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Odlingslandskapet är överblickbart och utgör ett levande historiskt dokument. Bebyggelsen på 
höjdryggens sydsluttning har samma läge som denförsta bosä/In ingen. Den sanka marken, som idag 
hotas av igenväxning, var viktig slåttermark. Ladorna, spåren från den tidigare markanvändningen, 
och skiftesreformerna kan avläsas i dagens landskap. Hälsing/una. 

överblickbarbeten att varje förändring får mer 
drastiska konsekvenser än i andra typer av land
skap. Det biologiska innehållet, som HU 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! 

14 

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 därför att de saknar 
användning i dagens jordbruksdrift och dä1med 
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 notT om norrlandsgränsen 
28. Sydligt boreala kuperade områden 
30. Norrlands vågiga bergkullten-äng med mel

lanboreala skogsområden 
32. NonaNorrlands och nona Finlands barrskogs

områden och bergkullslätter 

Fig 4. Naturgeografiska regioner i Gävleborgs 
län.. 

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

ganska rika på myrar. Vid kalkförekomster söder 
om Gävle är området floristiskt rikt. Slätten har 
legat under högsta kustlinjen. Stora ässtråk 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-och myrrika, oftast flacka, relativt låglänta 
områden. Anknytningen till region 28 är stark, 
men medfler sydliga florainslag, t ex ask. Havtorn 
kan utgöra ett iögonfallande inslag på övre delen 
av havsstränderna. Ornrådet har legat under hög
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
terräng med mellanliggande finsedimentdalar. Den 
har till största delen legat under högsta kustlinjen. 
I banskogarna 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 omkting 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 banskogar. Den kännetecknas av tämligen 
kuperad tenäng 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. Inslag av lövträd som björk, 
asp, gråal och sälg förekommer. Regionen utgörs 
av ett höglänt område med speciellt hög neder
börd och hög mytfrekvens. Vegetationsperiodens 
längd är 120-140 dagar. 
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ODLINGSREGIONER 
I GÄ VLEBORGS LÄN 

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

De agrara kulturlandskapsregionernas be
nämningar besktiver 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 No1Tlands och norra Svealands skogs
bygder. 

Fig 5. Odlingsregioner i Gävlebo1gs län. 
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Södra Norrlands och norra Svealands kust
och odlingsbygder (region 14). 
Östra delen av Hälsingland och stötTe delen av 
Gästrikland har förts ti ll den nordligare delen av 
odlingsregion 14. De förhistoriska bygderna i 
regionen tillhör Norrlands största. Under me
deltiden var större delen av regionen koloniserad. 

Den strikta bystrukturen i Gästlikland ersätts i 
Hälsingland av en mer norrländsk, friare struktur, 
som gärna utnyttjar höjd- och skogsbrynslägen. 
Kontrasten mellan tätbefolkad bygd och 
obebyggda skogsmarker har sin mest utpräglade 
form i Hälsingland. Laga skiftet innebar endast 
undantagsvis att bystrukturen försvann. Utflytt
ningen av gårdar vid skiftet var förhållandevis 
liten. Torpbebyggelsen var ringa, men i Gästlik
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 ettintensivt 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. 

I Gästrikland är större delen av jordbruks
marken belägen väster om Gävle, från Valbo till 
Storvik, och framförallt i Torsåkersbygden, där 
jordbruket har en storskalig struktur som mer 
liknar det mellansvenska. I bygden längs Daläl
ven - Hedesunda och Österfärnebo- flnns rikligt 
med fornlämningar. Jordbruksmarken har anor 
från järnåldern, men tiiJ stor del består den av 
utdikade och torrlagda myrmarker som uppodla
des under 1800-talet. 

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

Södra Norrlands och norra Svealands skogs
bygder (region 15). 
Västra hälften av Hälsingland och nordväsu·a 
delen av Gästrikland räknas till region 15. His
toriskt sett var detta otmåde i mycket ringa om
fattning taget i anspråk för odling och permanent 
bosättning före medeltidens slut. En stor del av 
regionenkoloniserades under perioden 1500-1800. 



Den rika odlingsbygden - region 
14- i den östra delen av länet. De/sbo. 

Under 15- och 1600-talen ägde också en statsun
derstödd finsk invandring rum och stora, ofta 
orörda skogsområden 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 norrlandsälvarna. 

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 
område. Den jordbruksproduktion som före
kommer är i första hand inriktad på vall- och 
fodersädsodling som underlag för mjölk- och 
köttproduktion. 
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JORDBRUKETs UTVECKLING I LÄNET 

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 sänu·e läge 
och avvattning. 

Åkerarealen är dock, och har framför allt varit, 
ett dåligt mått på jordbrukets omfattni ng. Djur
hållningen har alltid varit viktig i länet och därför 
har även betesmarken varit betydelseful l. statisti
ken brister dock i tillförlitlighet 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 
betyde lse. 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 djurens sommarfoder medan 
slåtterängen länge gav vinterfodret Ä ven om 
slåtterva ll 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 hagmarksinventeting återstårendastsmå 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 ogödslade betesmarker i god och kontinuerlig 
hävd, finns ungefär 500 hektar redovisade i ängs
och hagmarksinventeringen. 

J~PPKJIKJHAKK. t GÅVLE50f/:;S U{N f HL TILLG~NGLJG .5TflTIJriK 
{}, ~tllw:Aw ~~ h<~.r vMfM M! Jr mltJ 414/r# dlltff'J ~~UbarrJI 

/(0 fVp(,tt /w 

Fig 6. Jordbruksmark i Gävleborgs län en/ tillgänglig statistik. De använda begreppen har växlat och 
är inte alltid direkt översällbara. 
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I 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
termark, som plöjdes och odlades med en annan 
gröda vart 7 - l O:e år, tex korn eller lin, eller 
senare, för att förnya potatisutsäde. Denna mark
användning, var således en form av vallodling, 
slåttermark på åker, som var van l i g på 1700-talet 
och förmod l igen tidigare, fram till bötjan av 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 att tidsskalan inte 
är helt symmetrisk. 
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Foto: Hälsinglands museum. 

Åkermarken 
låg närmast 
gården, 
svaljorden 
strax nedanjö1: 
J dalbotten låg 
ängen. 
Västeräng, 
Delsbo. 

odlingenfrån ängen till åkern i form av vallodUng. 
Detta 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 till att vi idag inte hittar särskilt stora 
arealer i ängs- och bagmarksinventeringen. 

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

• För o lamm 

D övr nötkreatur 

D Köttkor 

• Mjölkkor 

19 



markerna. Sista året de redovisades i jordbruks
statistiken var 1980, då 4300 hektar annan gräs
bärande mark redovisades. Idag har 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 ett län lämpatför animalieproduktion. 
Djurtätheten är emellertid inte särskilt hög, fram
förallt inte i de västra 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 1927 ca 25 000 
hästar i Gävleborgs län. Denarealsom krävdesför 

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

För att försörja dagens djurbestånd med foder 
och beten krävs inte mer än 45-50 000 hektar. 
Denna areal motsvarar de drygt 50 000 hektar som 
presenteras i bevarandeprogrammet Däremot 
finnsintedjuren alltiddärdenmestbevarandevärda 
marken ligger. Tvä1tom ligger den högproduktiva 
åkermarken med stora djurbesättningar många 
gånger utanför bevarandeområdena. 

Idag slås mjölkkorna ut på många mindre går
dar på grund av de a!Jtför stora investeringar som 
krävs i byggnader och gödselvårdsanläggningar 
för fortsatt mjölkproduktion. I många fall duger 
dock stallarna till att hålla köttdjur. Kor för kött
produktion, dikor och amkor, är också ett djurslag 
som ökat de senaste åren. För landskapet är detta 
mycket värdefullt, då dessa djur är beroende av 
bete under hela sommaren. På företag med befint
liga byggnader och naturbetesmarker, kan även 
uppfödning av stutar, något som av tradition inte 
varit vanligt i länet, bli ett framtida alternativ. 

De bruna mjölkkorna har på många håll bytts ut mot ljusa di kor 
- 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 är. Natur och kultur 
hänger ihop. De historiska spår vi idag finner, är 
till allra största delen recenta, dvs nutida och inte 

äldre än från 1800-talet. Dessa spår och lämningar 
vittnar emellertid j 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 bilderillustrera de natur- och 
kulturvärden vi finner i Gävleborgs län, och som 
sammantaget ger identitet åt bygden. 

Flera historiska skikt kan avläsas i landskapet. Åkermarkens utbredningfrån skogskanten ner mot 
dalgången är förhistorisk. Ängsladorna berättar ont 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 sjön 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. Dennaturliga betesmarken är en viktig restmiljö för de arter 
som är beroende av årlig och kontinuerlig hävd. Många av dessa arter är hotade idag. Fors, 
ÖsteJfärnebo. Foto: Jonas Lundin. 

Strandnära bete gynnar en artrik flora. Den fria vattenytan är viktig i landskapsbilden. 
Ön, Hedesunda. 
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Fäbodvallen. Sambandetmed odlingsbygden har brutits idag. Skogsbetet var ända in pci 1900-talet 
förutsättningen för boskapsskötseln. Även om få fäbodar i länet är i traditionell drift, finns värdefulla 
biologiska, odlings- och byggnadshistoriska rester på många av dem. Torkelsbo, Ljuse/al. 

Hästama och hägnaden är ålderdomliga inslag i dagens jordbrukslandskap. Dalbottnen med sin fel 
slåttermark har dikats ut, till förmein för el/ rationellt och storskaligt jordbruk. Vål sta, Hudiksvall. 
Foto: Jonas Lundin. 
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Ängsladorna-hur länge får de stå kvar? l dagens jordbruk saknar de användning och uppfattas ofta 
som odlin.gshinde1: Förutom sin historiska betydelse bidrar de till att landskapsbilden vid ett ensidigt 
markutnyttjande bUr mera levande. Trogsta, Forsa. 

Härbren - viktiga i gårdagens lantbruk. Dessa ståtliga byggnader har varit gårdens stolthet och 
underhållits väl. Men vem underhållerjordbrukets alla andra, mer anspråkslösa byggnader; 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 gårdm; om 
hur människor och djur harfärdats i landskapet. Längs vägrenarna tog man hö, och där man alltid 
har sl.agit vägrenen, finner vi en del av den mångfald av växter och djur, som hörde hemma i 
traditionella jordbruket. Vängsbo, Ovanåke1: 

Vägar kan. se olika ut. På sina håll finns fägatan kvar- vägen som ledde djuren förbi inägorna till 
betet på utmarken. Hedsjö, Ramsjö. Foto: Stefan Grundström. 
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Det småskaligajordbruket med sina restmiljöe1: Vem bl)'r sig om dessa svå1plöjda och småflikiga 
åkrar i framtiden? Grinduga, Gävle. Foto: Jonas Lundin. 

l 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, Hudiksva/1. 

26 



PROGRAM FÖR BEVARANDE 

~FÖR BEVARANDET 

Den övergripande målsättningen är, att dagens 
jordbruksmark även fortsättningsvis hålls öppen 
och odlad. Framförallt gäller det den mark som 
redovisas i bevarandeprogrammet Ettfmtsattlivs
kraftigt jordbruk ärförutsättningen. Odlingen skall 
bedrivas med aktsamhet och hänsyn, så att land
skapets kulturhistoriska 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 prioriteting 
har marken i bevarandeprogrammet värde
klassificerats i tre nivåer: 
I= bögsta bevarandevärde 
Il = mycket högt bevarandevärde 
Ili = 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, 
information) måste inriktas på att: 

• Bevara ett allsidigt odlingslandska p, som är representativ t för länet. 

• Bevara helheten, där värdet består a v ett sammanhang, som biologiska och kulturhistoriska 
delar bildar tillsammans. Det kan innebära en hel by eller bygd, istället för 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 fäbod, småflikiga åkrar, 
dikesrenar, hägnader och ängslador. 

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

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

• Samordna resurserför att rikta mer omfattande åtgärder till bevarande av 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 
Alla skall visa aktsamhet och hänsyn mot naturen 
och kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett 
arbete skall alltid se till att skador så vitt möjligt 
undviks eller begränsas. Dessa regler inleder beva
randelagarna- naturvårdslagen och kulturminnes
lagen - och är en förutsättning för skyddet av 
bevarandevärdena i odUngens vardagslandskap. 

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

I naturvårdslagen finns en liknande regel, vil
ken innebär att sådant, som kan skada mindre 
onu·åden vilka bildar livsrum för hotade djur- och 
växtarter 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 
tillräckliga får länsstyrelsen förbjuda företaget 
(NVL 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 är exempel på sådana biotoper. 

Lagen om skötsel av jordbruksmark och 
skogsvårdslagen 
Hänsyn till natur- och kulturmiljövårdens intres
sen när det 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, brukningsvägar, större åkerholmar, betes
hagar med bevarade äldre fältformer eller äldre 
träd. 

För att sprida kunskap om innebörden av 
hänsynsparagraferna och biotopskyddet, kommer 
länsstyrelsen att på olika sätt informera om dessa 
i samband med kurser för jordbrukare. Målet är att 
anpassa info1mationen till länets förhållanden, 
när det gäller natur- och kulturmiljön. 

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

För information av kulturminneslagens inne
börd när det gäller skydd av fornlämningar, bidrar 

Odlingröset får inte tas bort en! biotopskyddet, NVL 19§. 
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länsstyrelsen med projektmedel till skogvårds
styrelsens kampanj "Kulturmiljövård i skogen". 

EKONON.USKASTYRMEDEL 

I och med Sveriges medlemsskap i EU förändra
des möjligheterna att direkt styra ekonomiska 
medel tilJ ett bevarande av hotade miljöer i odlings
landskapet. Detta hade, fram ti ll1994, 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 natm- och 
kulturvärden, där helhetsbilden av landskapet var 
viktig i värdebedömningen. Landskapsvårds
ersättningen inrättades 1990 i samband med be
slutet om en ny livsmedelspolitik 

* NOLA-ersättningen inrättades 1986 för vård 
av odlingslandskapets värdefullaste, hävdberoende 
biotoper vilka också är viktiga som kulturbärare. 
Det har framförallt rört sig om ängs- och hag
marker medkontinuerlighävd, som ej hargödslats 
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 tillland
skapsvård och l milj kr till NOLA i Gävleborgs 
län. För att stödja hela den areal som åtelfinns i 
bevarandeklass I-UI, skulle krävas omkring 35-
40 milj kr. 

EU:s miljöstöd innehåller delar som ersätter 
landskapsvårds- och NO LA-ersättningen. I miljö
stödet ingår bl.a. stöd till naturliga fodermarker 
och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Eftersom 
jordbruksstöden inom EU utgår som generella 
arealbidrag, kan Länsstyrelsen inte på samma sätt 
som tidigare styra de ekonomiska medlen till 
vissa bygder eller miljöer. Målsättningen är ändå, 
att genom information och rådgivning hålla 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 generella jordbruksbidragfinns följande 
medel förvård av natur-och kulturmiljöer i odlings
landskapet. 

*Anslaget för vård av naturreservat mm. 
Medel för vård av objekt som bevaras genom 
säkerställande med stöd av naturvårdslagen. 

* Kulturvårdsåtgärder i odlingslandskapet 
(KOLA) och vård av fornlämningar - 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 
fäbodar eller andra värdefulla kulturmiljöer. 
Inrättades 1987. 

*Kommunala medel och medel från landsting 
och stiftelser (fonder). 
Odlingslandskap som är av lokalt intresse, bör 

Exempel på ovarsam. avverkning. Kulturhistoriska lämningar kräver särskild 
hänsyn. i skogsbruket! Acbjöbergsvallen, 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 
håll, 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 exempel vis sam
ordnas med KOLA-ersättning för att på detta sätt 
uppnå en resursförstärkning. Kriterierna för hur 
stöd fördelas bör inte motverka varann. Mark som 
bör vårdasenlig t föreskrifter förkul tu r- 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-ochkulturvårdsåtgärder. 
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 å tgärder. 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 attLänsarbetsnämnden bar 
en öppenhet för olika åtgärder som kan gynna 
nätingen, 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 brukare ges kunskap, kvalitets
medvetenhet och yrkesstolthet. Det kan ske på 
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olika sätt, t ex. i form av kurser 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 kulturmiljövård integreras i utbildning 
om köttdjursuppfödning. Ett annat sätt är attsprida 
kunskap genom trycksaker, som kan inriktas på 
olika ämnen t ex. restaurering av ängs- och hag
marker eller vård av ängslador. Rådgivning om 
vård av natur- och kulturvärden är naturlig då 
skötselplaner upprättas i samband med bidrag till 
kulturmiljöer inom miljöstödet Information och 
rådgivning kan också riktas till andra målgrupper 
än jordbrukare, t ex. hembygds- och naturskydds
föreningar, kommuner och skolor. När det gäller 
information och rådgivning orokulturmiljövård 
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 
samlade 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 fägator 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 
tmsammans speglar kolonisations- och odlings
historia. Denna helhet kan omfatta mycket stora 
arealer. I Gävleborgs län rör det sig oftast om 
odlingsbygden i älvdalarna. 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 alla. l 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 andra 
satsningar samordnas, så att bästa möjliga förut
sättningar ges för jordbrukets framtid. 

Ett levande jordbruk bevarar bilden av det öppna landskapet. Jordbruket, med dess inkomster av 
produktionen, är också förutsättningenför att odlingslandskapets mer specifika värden ska kunna. 
vårdas. Fl01; Mo. 
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SARSKILT UTVALDA OMRADEN 
I GÄ VLEBORGS LÄN 

KRITERIER OCH KLASSIFICERING 

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 större 
värden än andra. De kan innehålla allsidigare och 
tätare samlingar av odlingshistoriskt intressanta 
spår 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 kultunniljövärden. En uppspaltning på 
naturvärden och kulturrniUövärden är i samman
hanget omöjlig eftersom bevarandeprogrammet 
gäller odlingslandskapets värden. Där har biolo
giska och alla andra naturgivna förutsättningar en 
självklar odlingshistorisk dimension och därmed 
också ett kulturrniljövärde. Skulle något natur
värde finnas, som saknar koppling till odlings
histolien, hör det inte hemma i det här sam
manhanget. 

Som tidigare nämnts är de tre redovisade klas
serna: 

* 
* 
* 

Högsta bevarandevärde l 
Mycket högt bevarandevärde 2 
Högt bevarandevärde 3 

Klassificeringen är resultatet av en samman
vägning av ett antal kriterier, av olika styrka, som 
använts för bedömningen av bevarandevärdena. 
Kriterierna grundar 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 au ett område: 

A bevarar en helhetsbild. Det är när området 
bildar en komplett jordbruksmiljö av typisk 
karaktär, som t ex bondebygd, ny
byggesområde eller fäbodskog. 
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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 
till våra dagar. 

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

D är mångformigt och artrikt med ett h ä vdbe
roende eller hävdgynnat växt- och djurliv. Det 
är när vissa traditionellt brukade marker, främst 
naturliga fodermarker av skilda slag, men 
även andra restmiljöer, finns kvar inom områ
det och ger förutsättningarför biologisk mång
fald. 

E innehåller till jordbr uksnäringen lmutna i 
byggnader eller arter; som är eller· i snabb 
takt håller på att bli rariteter. Det gäller 
genuina, gamla hus och överloppsbyggnader, 
det gäller hävdgynnade eller hävdberoende 
hotade, sårbara eller sällsynta växt- eller djur
arter. 

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

G ger besökaren värdefulla upplevelser. Det kan 
vara att området ger möjligheter att lära känna 
odlingslandskapets växt- och djurliv, förstå 
samband mellan de biologiska/Jevande vär
dena och områdets bebyggelse och hävd
historia, all 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 stödkriterier, och inte 
avgörande för värdebedömningen. Det sista kr i te
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 Norra Häl
singland (Siffrorna anger kommunnurmet): 

32 Nordanstig 
61 Ljusdal 
84 Hurliksvall 

Kommun 

2101 Ockelbo 

2104 Hofors 

2121 Ovanåker 

2 132 Nordanstig 

2161 Ljusdal 

2 180 Gävle 

2181 Sandviken 

2 182 Söderhamn 

2183 Bollnäs 

2 184 Hurliksvall 

GÄVLEBORGs 

LÄN 

Areal Areal 
objekt klass I, 

ha 

16 770 

9 l 125 

51 2296 

50 l 027 

80 6906 

29 l 057 

37 l 517 

36 2 677 

59 2600 

123 8 187 

490 27 162 

I de två övriga delarna presenteras kommunerna i 
Södra Hälsingland : 

21 Ovanåker 
82 Söderhamn 
83 Bollnäs 

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

Områdena i klass T-III 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 Areal Totareal Totareal 
klass II, klass III, klass I-III, åker, ha 

ha ha ha (1992) 

897 1202 2 869 3 239 

250 334 l 709 3 057 

433 232 2 961 3 148 

1999 97 3 123 6 365 

1211 190 7 307 9 071 

857 l 186 3 100 5496 

2 939 1 579 6 035 9 248 

l 878 408 4 963 5 691 

4 761 1606 8 967 12465 

l 397 127 9 711 13671 

16 622 6 961 50 745 74451 

Tab l. Antal objekt samt 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 historia och 
kolonisationshistolien och den allmänna uppfatt
ningen om bygd är sockenrelaterad. Socken 
överensstämmer i allt väsentligt med församling 
när det gäller landsbygdsförhållanden. 

Beskrivningen bötjar med en förteckning över 
alla bevarandeområden i socknarnaiförsamling
arna i kommunen. De inledande siffrorna anger 
vedertagna kommun- och församlingsnummer 

Faktaruta: 

Nr: Kommun-, församlings- samt löpnummer 

Klass: l, 2 eller 3 

Källor, riksintresse: Kultur (RK),natur (RN) 

eller friluftsliv (RF) med nummerkod 

Bef skydd: Lagskydd eller privat initiativ. 

Klartext eller hänvisning till naturvårds- eller 

kulturminneslag (NVL resp (KML) 

*Värdel<:r iterier: Kortfattat: 
a Bevarar en helhetsbild 
b Är representativt för eller ger identitet åt byg

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

bruksmark 
d Är mångformigt och artrikt med ett hävd

beroende eller hävdgynnat växt- och djurliv 
e Innehåller tilljordbruksnäringen knutna bygg

nader, anläggningar eller arter, som är e11er 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 urvalssarnmanhang. 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 katta i skala l: l 00 000 visar det geogra
fiska läget för varje område. Faktarutans innehåll 
med förklaring till förkortningar anges nedan: 

Socken: Namn i klartext 

Areal: Hektar odlingsmark (gul yta på gula 

kartan, skala l :20 000) 

Källor, övrigt: Naturvårdsplan (NVP), 
kommunal översiktsplan (ÖP), ängs- och 

hagmarksinventering(ÄoH), annan 

utredning( AU) 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g *(se nedan) 

Bef vård: Avser tillgodoseeode av bevarande

värden (t ex NOLA eller fornvch·d- FV) 

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 varje utvalt bevarandeområde på 
länskartan. 
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BEVARANDEOMRADENIGAVLEBORGSLAN 
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- Klass 1 

- Klass2 

8 Klass3 

Länsstyrelsen Gävleborg 1994-11-1 0/LL 
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LJUSDALS KOMMUN 

Den fasta bosättningen i Ljusdalsbygden brukar dateras till århundradena kring vår tideräknings 
bötjan. Den odlade marken vid vattendragen har tidigast tagits i anspråk. Älvdalarna var viktiga inte 
bara för odling. Fisket gav försäljningsgaranti och vattnen var betydelsefulla färdleder. Här gick t ex 
tidigt en viktig väg mellan Bottenhavet och Norska kusten. Under 1800-talets senare hälft fick vatten
dragen betydelse även som flottleder. I de västra, skogrika delarna av kommunen förekom finnkoloni
sation i hög grad under 16- och 1700-tal. 

Ljusdal fick ökad betydelse som tätort i samband med järnvägsinvigningen 1880, när norra stamba
nan drogs genom bygden. Idag är jordbruk och framförallt skogsbruk är viktiga näringar för en stor del 
av kommuninnevånarna. Turism är också en viktig näringsgren, kanske framförallt i trakten kring 
Järvsö. 

Areal i bevarandeprogrammet 
Ljusdal är en stor kommun och samtidigt den skogrikaste i Gävleborgs län. I en bygd med mycket 
skog får det öppna odlingslandskapet ett extra stort värde, därför är det kanske inte så konstigt att 80% 
av den odlade marken återfinns i bevarandeprogrammet Hela 65% av marken ligger klass l. 

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 

Färila 19 1997 561 5 2563 2952 

Hamra 4 27 o 14 41 29 

Järvsö 22 2966 389 o 3355 3909 

Kårböl e 3 4 8 40 52 22 

Ljusdal 22 813 176 124 1113 1944 

Los 2 39 o o 39 54 

Ramsjö 8 60 77 7 144 160 

LJUSDAL 80 5 906 1211 190 7 307 9 070 

I. Antal objekt och areal (ha) i klass l, 2 resp 3 samt total åkerareall993, ha 

Markanvändningens förändring 1927-1993 
Under de senaste 60-70 åren har åkerarealen i genomsnitt minskat m.ed drygt 30%. Det är de västra 
och nona delarna, Los och Ramsjö, som står för den allra största minskningen, medan Färila och 
Järvsö har kvar mer av sin åkermark. Minskningen av naturlig betes- och slåttermark är avsevärt 
stöne, 80% av betesmarkerna har tagits ur drift för kommunen som helhet. I Järvsö däremot är nästan 
hela den naturliga betesarealen kvar sedan 1927. Av ängsmarken återstår endast 2 promille. 
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Församling Areal Areal Areal 
åker, betesmark, slåtteräng, 
ha ha ha 
år 1927 år1993 år 1927 år 1993 år 1927 år 1993 

Färila 3408* 2952 1816* 165 912* o 
Hamra se Los 29 se Los 12 se Los 1,3 

Järvsö 4794 3909 269 258 974 0,3 

Kårböle se Färila 22 se Färila 3 se Färila o 
Ljusdal 3749 1944 451 134 1026 4,2 

Los 778** 54 596** 11 126** o 
Ramsjö 625 160 o 19 344 l 

LJUSDAL 13354 9070 3121 602 3382 6,8 

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

Förändring i djurantal 1927-1993 
Det är ont om betesdjur i de västra och norra delarna av kommunen. I Los och Ramsjö har antalet 
mjölkkor minskat med ca 95% sedan 1927. Som helhet har emellertid antal övriga nötkreatur, dvs nöt 
för köttproduktion, ökat. Ställt i relation till arealen i bevarandeprogrammet, är djuren för få för att 
kunna hävda den, åtminstone i Ramsjö, Hamra, Kårböle och Färila församlingar. Detta är ett stort 
problem om man vill få kontinuitet och långsiktighet i landskapsvården. 

Antal 
mjölkkor 

Församling år 1927 år 1993 

Färila 2027* 729 

Hamra se Los o 
Järvsö 2836 994 

Kårböle se Fälila o 
Ljusdal 2046 288 

Los 840** 39 

Ramsjö 504 33 

LJUSDAL 8253 2083 

3. Antal nötkreatur år J 927 och 1993 
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Antal övr 
nötkreatur 
år 1927 år 1993 

701* 1197 

se Los 8 

894 2171 

se Färila o 
772 945 

357** 51 

236 63 

2960 4427 

* inkl Kårböle 
** inkl Hamra 
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BEVARANDEOMRADEN I LJUSDALS KOMMUN 

• Klass 1 
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REMMAN 
By vid sjö 

Nr : 6101-01 
K lass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

50 m under toppen av det nära 500 m höga 
Remmanberget ligger ödebyn Remman. På 1780 
års karta kallades stället for Remman torpet. 
Förutom Remmantotp markerades en backstuga 
på kartan. I sydsluttningen mot sjön Remmasjön 
eller Backsjön finns en rest av den avfolkade 
byns forna fodermarker kvar. Det är en ca två 
hektar stor öppen äng med flera typiska slåtter
markväxter, bl a bestående av brudsporre och 

Blå karta: 164 

Socken: Ljusdal 
Areal: l ha 
Källor, övl'igt: NVP:41,42, ÄoH:l41 

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

fåltgentiana. De senaste åren har hävden varit 
svag. Odlingsrösen och husgrunder viltnar om 
äldre tiders markanvändning och bebyggelse. 

På södra sidan av Remmasjön finns Sörrem
mamyran. Mellan den del av myren som kallas 
fore delta Södraremmatjärn och Remmasjön har 
Remrnavallens få bod legat. Myren var en del av 
va llens fodermarker. 

Skala: l: l 00 000 
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NORRV ÄLJE, SÖRV ÄLJE 
Odlingslandskap vid sjö 

Nr: 6101 -03 
Klass: 2 
Källot; riksintresse: 

Befskydd: 

Välje by ligger vid norra stranden av Storsjön. 
Väljeån, som förenar Storsjön-Bäckesjön med 
Hennan, begränsar odlingslandskapet i norr. Byn 
delas in i en nordlig och sydlig del av den ca 30 
m höga Hennanåsen, som skjuter långt ut i sjön 
och då kallas Hedudden. T söder fårstärks grän
sen mellan inägor och utmark av att jämvägen 
lagts i skogsbrynet. 01-0is och Östergård torde 

Blå karta: 164 
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Socl<en: Ljusdal 
Areal: 53 ha 
Källot·, övrigt: NVP:58, AU:X, ÖP:N,K 

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

vara de ursprungliga gårdarna i Välje. Gårdama 
bryter utseendemässigt mot vad som är vanligt i 
trakten. Längs den gamla byvägen i skogskanten 
ligger ett samhälle med byggnader från olika 
tider. Ä ven i Sörvälje finns öppna, hävdade 
marker. Här är dock den byggda miljön inte lika 
genuin som i norr. 

Skala: l : l 00 000 



BÄCKAN 
Gårdar med bodlandsursprung vid sjö 

Nr: 6101-04 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Bäckan består av några gårdar och ett skogsom
givet odlingsla ndskap vid Bäckesjöns västra 
strand. Bodlandskaraktären är bäst bevarad i 
Bäckans södra del. Där finns eforstörda äldre 
gårdsgrupper med timrade uthus. Bland dessa 
finns en loge och ett härbre. Vid gårdarna öster 
om vägskälet vårdas gräsmarkerna på ett tradi
tionell t och omsorgsfullt sätt. De består av en 

Blå karta: 164 

Socken: Ljusdal 
Aa·ea l: 20 ha 
Källoa·, övrigt: ÄoH:l44 

Värdekriteriea·: a, b, c, d, e, f, g 
Befvå rd: NOLA 

stor svalåker, som legat oplöjd i många år, 
omgiven av väg- och dikesrenar och andra små 
hackslåtterytor. Här och var finns odlingsrösen. 
De ogödslade grässvålarna är rika på växter, som 
indikerar lång störningsfri hävd. Bl a forekom
mer låsbräken, vårfingerört, kattfot, onmot, 
ängsruta och stagg. 

Skala: l: l 00 000 
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SANDVIK 
Gårdar med bodlandsursprung 

Nr : 610 1-05 
Klass: l 
Källor, ril<sintresse: RN:8 

Bef skydd: 

På Slorsjöns östra sida, vid norra och södra 
sandvikarna finns en liten bygd med idag 
splittrade marker. Den ligger i mynningen till 
den trånga dal, som binder samman Hennans 
dalgång med Svågadalen i Hudiksvalls kom
mun. 

J mitten av J 600-talet fanns i norra Sandvik 
en bodlandsgård. Ägaren kom från Gärde. I 
södra Sandvik fanns fyra bodlandsgårdar med 
ägare i Hamre, Horne, Rolfhamre och Sörkäm
sta. Huvuddelen av odlingsmarken hör till byn 
Sandvik och finns vid sjöns stränder. l området 

Blå karta: J 64 

44 

Socl<en: Ljusdal 
Areal: 64 ha 
Källor, övrigt: NVP:63, ÖP:X8 

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

ligger också gårdarna Säljemor, Bäckvallstorp och 
Risa. 

Säljcmor ligger avsides, norr om en sänkt tjäm. 
Den brukade marken utgörs där av mossodlingar. 
Bäckvallstorp och Risa ligger också får sig. Risa 
är en gård med odlad mark och flera äldre timmer
byggnader. På Bäckvallstorp är bara en begränsad 
del av marken odlad. 

Helhetsintrycket av området är, att markerna är 
välhävdade och att bebyggelsen, som har många 
äldre inslag, är välbevarad. Ett härbre i södra 
Sandvik har daterats till år 1298 . 

.. - ~-' 
-~ 

-i,-_ - : -

11, - . :.: 

Skala: l : l 00 000 



BACKARVALL MED OMGIVANDE FÄBODAR I ÖVRE 
MELLANLJUSNANSDALGÅNG 

Nybruksområde med fäbodursprung 

Nr : 6101-06 
Klass: 3 
Källor·, riksintresse: RN:20, RF:2, NRL:3: l ,2 

Befslcydd: 

Backarvallligger i den sydöstra kanten av den 
mycket stora Skrottmyran. På l 700-talet hade 
bönder från Rångstra fåbodar här. Idag visar byn 
ett nykolonisationsområde från sekelskiftets 
myrodlingsepåk. 

Blå ka11a: 164 

Socken: Ljusdal 
Areal: 8 ha 
Källor, övl'igt: NVP:68, ÖP:X20 

Värdel<riteriea-: a, b, c, e, f, g 
Bef vård: 

Skala: l: l 00 000 
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STÖRSBÄCKEN 
Skogsby 

Nr: 6101-07 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: 

Befskydd: 

Där den mer än 360 m höga storåsens avpla
nande östsida möter Kattugglebergets brantare 
västsida, ligger en liten utkantsby som fått namn 
av dalförets bäck. Ä ven 0111 störsbäcken be
byggts relativt sent, ger bebyggelse och odlings
marker ett genuint intryck. Det finns timmerhus, 
härbre, bodar och lador, men även en ny silo
byggnad. Mitt i byn finns en fin backe betad av 
kor och även några hävdade småtäkter. 

Blå karta: 164 
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Socken: Ljusdal 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt: 

Värdel<riterier : a, b, c, e, f, g 
Bef vård: 

Skala: l: l 00 000 



HEDSTA 
Gårdar med bodlandsursprung 

Nr: 6101-08 
Klass: l 
Källot; ri ksintresse: 

Bef skydd: 

Byn Hedsta ligger vid Letssjöns sydsida vid den 
lilla Hedstatjärnen. I söder och väster finns ett 
bergsmassiv, där flera toppar når mer än 200 m 
över Letssjön, som ligger140m ö h. Hedsta 
tycks ha uppstått ur bodlandsbyn södra Letsbo 
ti ll vilken även Noresbo (Norsbodarna) räkna
des. Namnbytet skedde i samband med storskif
tet 1780. Då fanns här fyra hemman och ett 
bodland. Till Norsbodarna hör två bodlandsgår
dar. Övre delen av bäckpartiet mellan Hedsta
tjärnen och Letssjön kallas Tjärnänget l söder 
finns stora öppna betesmarker på dalsidan. Flera 

Blå karta: 164 

Socken: Ljusdal 
Areal: 30 ha 
Källor, övrigt: Äol-I: 147, AU:X 

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

bäckar rinner genom området. Längs bäcksidor
na finns den naturliga betestloran bevarad. 
Låsbräken, dvärglummer, rödven, backruta, 
grönkulla, ormrot, blodrot, liten blåklocka och 
prästkrage hör ti ll karaktärsarterna. 

Trots att boningshusen är från sekelskiftet 
fram til l l 920-talet, finns enstaka äldre byggna
der, som antyder byns ursprung. Det finns flera 
härbren och i en betesbacke står några små 
timrade lador. Jämte en bäck ligger två stora 
vattendrivna anläggningar, den ena med vatten
hjulet bevarat. 

Skala: l: l 00 000 
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BYARNA KRING GUNNARSBOSJÖN 
Byar med bodlandsursprung 

Nr: 6101-11 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Gunnarsbosjön ligger avskild i ett storkuperat 
skogsområde. De fyra byarna Gum1arsbo, Bjart, 
Låka och Holänna bildade på 1640-talet ett 
bodlandsområde. Vid tiden för storskiftet 1780 
var flera av gårdarna permanenta. 

Gunnarsby har varit bodland för H orne och 
Norrkämsta. Här finns fårbeten , odlingsrösen 
och många lövtäktsträd. En björkalle leder fram 
till en välbevarad gårdsanläggning med en 
tvåvånings parstuga i bart timmer med alla uthus 
kvar. Ett härbre står på behörigt avstånd från 
gården. Ute på täkterna finns timmerlador. 
Bjart hade ägare från Norr- och Sörkämsta, 
Kolsvedja, Västeråker och Delsbo. Bebyggelsen 

Blå karta: 164, 165 
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Socf{en: Ljusdal 
Areal: 96 ha 
Källor, övrigt: ÄoH: 150, AU:X 

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

är varierad och markerna har växlande grad av 
hävd. 

Låka har en blandad bebyggelse. Där finns 
bl a en äldre enkelstuga, en äldre parstuga, ett 
härbre och ett levande jordbruk med 30-talska
raktär. Lövtäktsträd och öppna marker med 
slagna täkter finns i centrum av byn. 

Holänna var bodland för Nore, Sörkämsta, 
Ångsäter och Östernäs. Idag fim1s här två ny bruk 
i kanten av en smal dal där marken endast delvis 
är brukad. En öppen hackslätteryta och ett 
fårbete finns intill landsvägen. Floran är artrik 
och innehåller t ex blåsuga, fläckigt nyckel
blomster, stagg och ormrot. 

Skala: l: l 00 000 



BAGG BO 
Gårdar med bodlandsursprung 

Nr: 6101-12 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

På norra sidan av en flack öst-västlig dalgång, i 
västra kanten av Hässjemyran och intill några 
småtjärnar, som är utvidgningar av Sjöboån, 
ligger byn Baggbo. På 1600-talet fanns här tre 
bodlandsgårdar med brukare från Östernäs, 
Hybo och Kläppa. I centrum av byn ligger två 
gårdar, som är obebodda, men där marken 
brukas. l övrigt är inägamarkens ytterdelar dåligt 
hävdade. Gården Norelis har en äldre parstuga 

Blå karta: 164 

Socken: Ljusdal 
Areal: 15 ha 
Källor, övrigt: NVP:93 

Värdekriteriet·: a, b, c, e, f, g 
Bef värd: 

med välbevarad 1800-talskaraktär: en och en 
halv våning, bart omålat och so lbränt timmer, två 
källarnedgångar på framsidan, Järvsökvist och 
blyinfattade fönster på övervåningen. Till gården 
hör härbre och sommarfejs. 

Nordost om byn, på Rossåsens sydsluttning, 
finns ett backkärr med rik flora.Kärret avvattnas 
av några bäckar, som mynnar i Sjöboån öster om 
Baggbotjärn. 

Skala: l: l 00 000 
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VALLEN, SUNNANÅS, STORHAGA, BODA OCH 
LOCK 

Odlingslandsl{ap med bol by samt byar med bodlandsursprung vid älv 

Nr: 6101-13 
Klass: a: l och b: 2 
Källor, ril{sintresse: RN :22, RK:311, RF:2, 
NRL:3:1,2 

Bef skydd: 

a. De tre byarna Vallen, Sunnanås och Storhaga 
ligger i en flack, stor odlingsbygd mellan Hel
gerosberget och Vikaråsen. Vallen var bodland 
till bönder från Borr. De är nu en liten sidobygd 
med småblUksbebyggelse. En större gård håller 
markerna i hävd. Sunnanås har gårdarna i rad 
längs skogskanten, söder om odlingsmarken. Här 
finns flera välbevarade bondgårdar. 

Storhaga är en gammal by, som redan 1542 
hade 14 skattebetalande bönder. Byn ligger med 
gårdarna i två rader, alldeles som den gör på 
ka1tor från 1600-talet. Bostadshusen är ofta i två 
våningar, timrade och klädda med stående 
faluröda paneler. 

Blå karta: 164, 154 
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Socken: Ljusdal 
Areal: 175 ha 
Källor, övrigt: NVP: 120b,c,d, ÄoH: 154, 
AU:K.X3ll 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

b. Storhaga och Sunnanås ägde bodlandsgårdar i 
Boda en bit nedströms Ljusnan. De bördiga 
strandängarna är ett av skälen till bebyggelsens 
lokalisering hit. Boda by ligger samlad på en 
åsväg med odlad mark på båda sidor fram till 
älven. Flera gårdar är ovanligt ståtliga. Landska
pet bildar en småbruten mosaik av åker, skog och 
våtmarker. Mellan byväg och åkermark finns två 
små, hackslåttytor. Floran innehåller några av de 
vanligaste ängsväxterna och en rik förekomst av 
backruta. På en av ängarna står en lada. Byn 
Lock består bara av några gårdar. Bebyggelsen 
är blandad. 

Skala: l : l 00 000 
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BYARNA KRING ONSÄNGSSJÖN 
Odlingslandskap vid sjö, fornlämningar 

Nr : 6101-14 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN :20, RK:312, RF:2, 
NRL:3:1,2 

Befskydd: 

Liksomjordbruksbygden i övrigt kring Växnan 
är det kring ansängssjön flackt och i vissa delar 
tämligen sankt. Den öppna Onsängsbygden 
består till större delen av brukad åkermark. 
Bygden och gårdarna kring Onsängssjön har hög 
ålder. Ett förhistoriskt gravfått på byn Hedens 
mark understryker detta. På Mågamon, ett 
sandmoområde i sydost, finns dessutom en 
koncentration a v lämningar efter lågteknisk 
järnframställning med dateringar mellan åren 
600 och 950 e Kr. Bebyggelsen ligger ofta kvar i 
gamla lägen på de markerade höjder som finns. 
Gårdarnas höga ålder syns sällan i husens 

Blå karta: 164 
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Socken: Ljusdal 
Areal: 287 ha 
Källor, övrigt: NVP:91, ÖP:X3 12, 

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

exteriörer. Där märks istället sekelskiftetsarkitek
tur med liggande paneler och lövsågsgarneringar. 
Den äldre karaktären märks främst i uthusen. 

Ofta står de i rader med två eller tre härbren 
bredvid varandra. Bebyggelsen tillhör här de 
gamla byarna Rångstra, Hamre, T-leden, Nyåker, 
Rolfhamre och Skogsta. Onsängs gård är den 
mest framträdande av de större jordbruksfastig
heterna. Markerna är välhävdade. 

Grophamre har en annan karaktär än de 
gamla byarna. Bebyggelsen är mindre storslagen. 
Här är den också uppblandad med egna hem och 
moderna villor. 

Skala: l: l 00 000 



BYARNA KRING BORRSJÖN 
Odlingsbygd kring sjölandskap 

Nr: 6101-15 
K lass: 2 
Källor, ril<sintr esse: RN:20, RK:330, RF:2, 
NRL:3:1,2 

Befskydd: 

Famnade av den kraftiga älvkrök, som Ljusna n 
gör vid Ljusdal, ligger tvillingsjöarna Borrsjön 
och Yikarsjön. De omges av en kuperad odlings
bygd med några välbevarade gårdar. Sjöarna står 
i direkt förb indelse med älven och har ursprungli
gen varit en del av denna. Sjöarna är kända för 
sitt fågel! iv. Vikarsjöns långgrunda norra strand 
utgörs av en helt öppen strandäng, som är 

B l å karta: 164 

Socken: Ljusdal 
Areal: 41 ha 
Källor, övrigt: NVP: 12a, Ä oH: 152 

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

uppn1ärksammad i ängs- och hagmarksinvente
ringen. Lerjord och ett intensivt bete har gett 
förutsättningar för en välutvecklad ävjebroddsve
getation med flera hotade arter, t ex ävjepilört, 
nålsäv och slamkrypor. Dessa är helt beroende 
av spelet mellan den oreglerade älvens växlande 
vattenstånd och tramp av betesdjur. Nu har betet 
upphört. 

Ska la: l: l 00 000 
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BYARNA P Å ÖSTRA SIDAN AV V ÄXNAN 
Odlingsbygd med bodlandsursprung vid sjö 

Nr: 6101-16 
K lass: l 
K ällor, riksintresse: 

Bef sl<ydd: 

Från byn Kolsvedja på östra sidan om sjön 
Växnan sträcker sig en sammanhållen odlings
bygd till byn Sillerbo i nordväst. De tre byarna 
Kolsved ja, Augsäter och Norrgärde är lång
sträckta, de ligger j Kolsvedjebergets skogskant 
med gårdama på rad. Odlingsmarken finns i en 
smal remsa längs Växnans östra strand. Här 
fanns under 1600-talet såväl bodlandsgårdar som 
hemman. Nu är bodlandskaraktären borta. 
Markerna är mestadels öppna och välhävdade 
med flera ko- och häst beten. Där Horneån 

Blå karta: 164 
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Socken: Ljusdal 
Areal: 111 ha 
Källor, övrigt : NVP:92, Ä oH: 151, 
AU:(l975:5) 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvår·d: 

mynnar i Ljusnan finns en betad strandäng. Den 
har välutvecklad ävjebroddsvegetation med flera 
typiska arter. Bl a finner man de hotade ävjepil
ört och rödlonke samt nålsäv, strandpryl, sylört 
och slamla'ypor. Dessa kortskottsväxter är helt 
beroende av samspelet mellan älvens vattenstånd
svariationer och betesdjurens tramp. Bebyggelsen 
är genomgående välbevarad. Ofta är bostadshu
sen sammanbyggda med ekonomidelarna. När
mastTa llåsen finns sentida kompletteringsbebyg
gelse. 

Skala: l: l 00 000 



BYARNA KRING SILLERBOÅN 
Byar med bodlandsursprung i ådal 

Nr: 6101-17 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RK:312, NRL:3: J ,2 

Bef sl<ydd: 

Mellan Växnan och Letssjön tr~ings vattudalen 
norr om Ljusdal sanunan till Si llerboån. Vatten
flödet spärras på flera ställen av dammar. En 
utnyttjas av ett kraftverk, som har bevarad 
trätub. Flera industrier, t ex smedja och olika 
linberedningsanläggningar, har använt vatten
kraften. Längs Växnans nordvästra strand och 
utefter ån innehåller odlingslandskapet välbeva
rad äldre bebyggelse och välhävdad jordbruks
mark. Floran utmed ån är rik. 

Bäckebo bestod år 1641 av fem hemman och 
tre bodlandsgårdar. Samma år fanns i Sillerbo tre 
hemman och tre bodland. 

Blå karta: 164 

Socl<en: Ljusdal 
Areal: 140 ha 
Källot·, övrigt: NVP:69b, ÖP:X312 

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

Bäckebos nuvarande agrarbebyggelse karaktäri
serar huvudsakligen tiden kring 1900, men 
enskilda byggnader verkar äldre. Gårdarna är 
vanligen spridda och placerade på små höjder. 
Marken är välhävdad ända ner mot ån. Enstaka 
timmerlador står på täkterna. 
r Sillerbo är de äldre bondgårdarna också lagda 
på höjder. En del härbren och andra timrade 
uthus finns ännu kvar. En byggnad timrad av 
rundvirke och med sexkantiga knutska llar har 
mycket ålderdomlig karaktär. Marken är välhäv
dad. l centrala Sillerbo är bebyggelsen blandad. 

Ska la: 1:100 000 
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KALLMYR 
By med bodlandsursprung (se även 6104-16) 

Nt·: 6101-18 
Klass: 1 
Källor, riksintresse: RF:2, NRL:3:l,2 

Bef skydd: 

Kall myr är en f011sättning av den östra odlings
bygden i Y g, Färila socken. Ett fuktstråk i 
dalens mitt delar denna i en nordlig och en sydlig 
del. I norra delen ligger några gårdar upp mot 
skogskanten och med en bergrygg där bortom. 
Flera äldre timmerbyggnader, såsom härbren, 
smedjor och lador, finns kvar på gårdarna. 
Markerna sluttar svagt böljande mot söder och 
planar ut mitt på. Markerna är välhävdade och 
har en del lador kvar. Inti ll bäcken f inns betes
marker. 

Den södra delen av dalen är nästan en spegel
bild av den norra. De äldre gårdarna finns längs 
skogskanten. Dessutom finns några mindre 

Blå karta: 154, J 64 
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Socken: Ljusdal 
Areal: 20 ha 
Källor, övrigt: NVP: 107,109, ÄoH: 157 

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

sekelskiftesgårdar, en del småbruk och yngre 
ställen både i skogsbrynet och ute på täkterna. 
Ä ven här finns äldre timmerbyggnader och 
väU1ävdade täkter. Vid Stolpens i Kallmyr finns 
en får- och hästbetad björkhage upp mot dal
gångens södra skogskant. Den är rik på block 
och enbuskar och vegetationen kan karatäriseras 
som en mager, frisk rödvenäng. 

Vid Lungtjärnen, nära gränsen mot Järvsö, 
har Ljusnanåsen, som berör dalen, sin mäktigaste 
utformning. Den är hög och skarpryggad där den 
i norr höjer sig över vattnet. En stig löper uppe 
på åsryggen. 

Skala: l: l 00 000 
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FAGELSJO 
Skogsbyar i finnbygd 

Nr: 6102-01 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN: 12, RK:326, RF:l 

Befskydd: 

Fågelsjö by ligger längst västerut i Los socken. 
Fågelsjön, söder om byn är belägen 409 meter 
över havet. Non om byn finns länets största 
intakta blandmyrkomplex med Myrsjömyran, 
Tyckeln och Tryggtyckeln. Fågellivet är rikt och 

Blå karta: 153, 163 

Socken: Hamra 
Areal: 21 ha 
Källor, övrigt: NVP:83,94,95,112, 
ÖP:X326, Xl2 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: PV 

varierande. Byns första nybyggare slog sig ner 
här år 1671. Fågelsjö kapell byggdes 1862. Byn 
saknade farbar väg till1880-talet, då järnvägen 
kom med station och ett visst ekonomiskt upp
sving. Vid sekelskiftet 1900, fanns här tio gårdar. 

Skala: l: 100 000 
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Odlingsmarkerna har varit begränsade. Fiske 
och senare skogsarbete, har varit komplement till 
jordbruket. 1 dag är de öppna, odlade ytorna 
mycket små. I närheten av en av de sptidda 
täkterna finns en äldre rundtimrad loge. I byn 
finns en märklig hembygdsgård, Bmtomåa, med 
en inredning, som stått orörd sedan 1910. 
Vid södra stranden av Fågelsjön ligger byn 
Sjöändan på en höjd och omgiven av skog och 
myrar. Den öppna marken i byn är inte stor, men 
i sluttningen ner mot byn finns en betad hage. 

Gammelgården "Bortomåa" i Fågelsjö 

58 

Byns byggnader har sin karaktär från sekel
skiftet. På gårdarna finns också enstaka äldre 
timmerhus. Tandsjöborg ligger högt vid den södra 
änden av den smala Tandsjön. Hit kom traktens 
förste nybyggare 1622. Det var finnen Oluf 
Markusson. Bebyggelsen består av skogsarbetar
bostäder och enstaka småbruk. Nära kyrkogården 
ligger en bondgård från sekelskiftet med ett 
relativt välbevarat bostadshus och en välbevarad, 
vinkelbyggd uthusbyggnad samt ett härbre. Viss 
röjning tycks ske av dc igenväxande odlingarna. 



HAMRA 
Gårdar och nybru){ 

Nr: 6102-03 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Söder om det 509 meter höga Styggberget och 
Hemsjön ligger Hamra by med kapellet från 
1870. Mot sydost fortsätter Hemsjön i en myr. 
Öster om denna finns ett par stora gårdar med 
betesmarker. Gårdarna ligger i en bruten backe 
med odlingsrösen på gamla odlingar. På krönet 

!id-'·' :JiisterbeJoet.'; ·: ...... _..: --~= i\ 
~ -. < 

B l å karta: 154 

Socken: Hamra 
Areal: 6 ha 
Källor, övrigt: NYP: 145, ÄoH: 161 

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

står en ängslada. Några mindre småbruk finns 
också. r de hävdade betesmarkerna ingår en 
hage, om ca en hektar, med björk, gran och 
enbuskar. Floran i övrigt är artrik med bland 
annat kattfot, fjäll timotej, stagg, ormrot och röd 
vaxskivling. Ett vägbygge har stött miljön. 

Ska la: l : l 00 000 
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BÄCKSVEDEN 
Gård i vägsl<.äl 

Nr: 6102-04 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Bäcksveden är en ensami iggande gård i skogs
landskapet söder om Hamra. Kring gården finns 
en drygt hektarstar öppen beteshage på morän. 
Under några ensamma björkar kan man i hagen 
hitta växter som ormrot, stagg, brudborste, 
prästkrage och ögontröst. 

Blå karta: 154 
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Socken: Hamra 
Areal: 2 ha 
Källor, övrigt: NYP: 166, J 67, Ä oH: 166 

Värdekrite.-ier·: c, d, e, f, g 
Befvård: 

Ska la: l : l 00 000 



KARLSBERG 
Skogsby 

Nr: 6103-01 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

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

Karlsberg ligger i skogen ca en halv mil söder 
om Los samhälle. Bebyggelsen består av flera 
välbevarade gårdsanläggningar och flera äldre, 
timrade uthus, bland andra en stor timrad loge 
med valmat tak och flera härbren. I nedre delen 
av byn finns en gård, som består av ett stort 
sexplanshus och en enkelstuga i två våningar i 
bart timmer. Mellan bostadshusen står en timrad 
uthuslänga, så att en trebyggd gårdsplan bildas. 
Trädgård med spjälstaket finns på framsidan, 
liksom härbren och timrade uthus. Dessutom 
finns ytterligare en fln gårdsmiljö med ett stort 
härbre och ett stort bostadshus i en och en halv 

Blå karta: 154 

Socken: Los 
Areal: 5 ha 
Källor, övrigt: NYP: 130, ÄoH: 159, 
AU:B-inv 

Befvård: 

våning där övervåningen har blyinfattade fönster. 
Markerna är i allmänhet i svag hävd, men 

med gärdesgårdar, lövtäktsträd och odlingsrösen. 
På Hedlunds gård, som har en genuin gårdsmiljö 
och ligger med en storslagen utsikt över omgi
vande berg och skog, finns sju hektar gammal 
hackslått som nu betas. Björk, tall och gran står 
glest. Buskskiktet är delvis tätt med en och 
lövsly. Grässvålarna är artrika med ängsväxter 
som fåltgentiana, fläckigt nyckelblomster, 
pillerstarr, backruta, fjälltimotej , kattfot, ormrot, 
stor blåklocka, rödklint och flera arter vaxskiv
lingar. 

Skala: l: l 00 000 
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LOS FINNSKOG 
Byar i finnläge 

Nr: 6103-02 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN: l l, RF:7 

Bef skydd: 

Ett par mil söder om Los samhälle ligger några 
små byar med de höga, fria lägen, som var 
typiska för finn bosättningar. 

Längst i söder ligger byn Kvarnbergstorp 
högt på södersluttningen av en markant bergs
knopp (fi. nuppi = lmapp). Byn består av en 
handfull hus. Bebyggelsen är blandad. I byn 
finns många och stora odlingsrösen och flera 
lövtäktsträd. Vid en av gårdarna brukas fortfa
rande en hage 

Nordväst om Kvarnbergstorp ligger byn 
Kvarnberg intill en l i ten tjärn. 1636 insynade 
finnen Sigfrid Tomasson ett nybygge här. Trots 

Blå karta: 154 
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Socken: Los 
Areal: 34 ha 
K ällor, övrigt: NVP:l77,168, 129, 
ÖP:Xll, ÄoH: 168, AU:B-inv 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

sviktande hävd är det en välbevarad och beva
randevärd miljö. Här finns två centralplanshus, 
ett med bart timmer, och båda med tinu·ade 
uthus. Här står också ett härbre. 

Ytterligare mot norr finns Tenskog, som idag 
består av fem gårdar. Flera är välbevarade. 
Markerna har nyligen slutat brukas. Det finns 
stora lövträd för lövtäkt och även stubbskotts
träd. 

Järpberget ligger i högt finnläge med en 
milsvid utsikt. Gården består av en välbevarad 
enkelstuga med uthus. Inga hävdade marker finns 
kvar, men odlingsrösen och stengärdesgårdar 

Skala: 1: l 00 000 



vittnar om den tidigare odlingen. 
Ä ven i Hässjaberg f inns det typiska finnläget i 

en brant sluttning med vida utblickar. De flesta 
av byns bevarade bostadshus är byggda från 
mitten av 1800-talet till 1900-talets första 
årtionden. Byn består av två odlingsområden 
med skog emellan. I den västra finns en äldre 
välbevarad, glest trebyggd gård, där husen är i 
bart falurött timmer. Markerna är hävdade och i 
kanten av täkterna finns odlingsrösen. I byns 
andra del är bebyggelsen mer blandad. Gårdarna 
har flera bevarade uthus i timmer samt härbren. I 
byn finns förhållandevis stora öppna marker och 
en del odlingsrösen. 
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BJÖRSJÖ 
Ny bruks by med ursp1·ung i fäbod 

Nr: 6104-03 
Klass: l 
Källor, ril{sintresse: RN:20, RF:2 

Bef skydd: 

Bebyggelsen vid östra stranden av Björsjösjön 
har förmodligen uppstått som fåbodar, möjligen 
som bodland. Idag finns här flera nybruk, men 
också inslag av äldre gårdar med timrade uthus. 

I byns norra del finns betesmarker vid Lönns, 
en timrad, tidstypisk 1800-talsgård med flera 
timrade ekonomibyggnader. Från ladugården till 
betesmarken löper en fågata. Beteshagen består 
av ganm1al artrik vall. Här finns odlingsrösen 

Blå karta: 164 
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Socken: Fätila 
Areal: 48 ha 
Källor, övrigt: NVP:79,80,68j, ÖP:X20, 
ÄoH:J46,149 
Värdekrited er: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: 

och en lada och en del f d hackslåtterytor. Mer 
centralt i byn finns en liten hackslått på en kulle 
med en lada. 

Ängsfloran är välutvecklad, med arter som 
fåltgentiana, bockrot, stagg, onmot och ängs
skallra. På andra sidan sjön ligger Björsjöslåtten 
och Slåttbäcken, en f d slåttennyr. Även vid 
Puckbäcken har funnits slåttermarker. 

Ska la: l: 100 000 



Nr: 6104-05 
Klass: l 

HÅVRA 
Odlingslandsl{ap i älvdal 

Socl<en: Färila 
Areal: 128 ha 

Källor, ril<sintresse: RN:20, RK:3 13, RF:2, Källor, övrigt: NYP:68, ÖP:X20 

Befskydd: 

B l å karta: 164 

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

Fortfarande brukas den mesta åketjorden, men 
marken vid Håvratjärnen och en del diken håller 
också på att växa igen. Annars finns både 
naturbeten och en liten hackslått i byns centrum. 

Bykåman består av fyra stora gårdar med 
välbevarad 1800-talskaraktär. En av dem är 
Svens. I såväl struktur som byggnadssätt visar 
den de drag som utmärker Hälsinglands typiska 
allmoge bebyggelse. De äldsta husen är från 
1700-talet. Byggnaderna är knuttimrade utan 
paneler och rödmålade med vita snickerier. 

Skala: l: l 00 000 
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ED, ÖVRE TÖVEN 
Odlingsbygd i älvdal med nybru){ och smågå.-dar 

Nr : 6104-06 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:20, RF:2, NRL:3:1,2 

Bef skydd: 

Uppströms Färila vidgas Ljusnandalen. I bö1jan 
av 1800-talet fam1s fem gårdar i Ed. Hundra år 
senare var det 28. Gårdarna ligger spridda i en 
cirkellängs skogsbtynet, som ramar in bygden, 
och med markerna ner mot ån från Breasen. 
Några timrade lador står ute på täkterna. l norra 
delen av byn finns några små gårdar av utan vids
karaktär. Vid Turbacken finns ett mycket ålder-

Blå karta: 164 
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Socken: Färila 
Areal: 148 ha 
Källor, övrigt: NVP:68 

Värdekrited er: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: 

domligt gårdskomplex med timrade, omålade 
byggnader. Några naturbeten förekommer och 
små hackslåttetytor finns i anslutning till en del 
gårdar. Andra slåttermarker står igenvuxna. 

l Övre Töven finns idag tre gårdar. En av dem 
bildar en komplett gårdsmiljö med ett reveterat 
och ett timrat bostadshus samt flera uthus i 
timmer. Markerna är endast delvis hävdade. 

Skala: l : l 00 000 



VECKEBO 
Kuperat odlingslandskap med spddda gårdar 

Nr: 6104-07 
Klass: l 
Källo•·, riksintresse: RF:2, NRL:3: l ,2 

Befskydd: 

l utkanten av den centrala fårilabygden, mellan 
Ljusnan och den240meter höga Veckåsen, 
ligger Yeckebo by. Här finns en stor kuperad och 
levande jordbruksbygd. Gårdarna ligger spridda 
på små höjder i landskapet. Bebyggelsen är 
blandad av äldre och yngre gårdar. l södra delen 

Blå karta: 164 

Socken: Färila 
Areal: 488 ha 
Källor, övrigt: AU:(PML979:5) 

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

finns en del småbruk. Flera timmerlador står på 
täkterna, som tidigare var fuktängar. De dikades 
ut i bö1jan av 1900-talet. Tidigare var marken så 
frostlänt att t ex potatis fick odlas utanför byn. 
Markerna är genomgående välhävdade och på 
många gårdar finns naturliga betesmarker. 

Skala: 1:100 000 
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FÖNEDALEN 
Gårdar i dalgång med bodlandsursprung, deltaland 

Nr : 6104-08 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN :20, NRL:3: l ,2 

Bef skydd: 

l en smal dalgång, omgiven av skogbevuxna 
berg, ligger Fönebygden. I dalbottnen fi1ms 
Fönesjön. Centrala Fönebo är närmast en tätort. 
Det är främst norr om sjön och i dalens västra 
delar, som gårdarna och den odlade marken 
finns. I början av 1800-talet låg 21 gårdar i 
dalen. Sju låg tätt intill varandra utefter en tydlig 
bygata. Nu är gårdarna i detta byläge visserligen 
ombyggda, men den radbyliknande karaktären, 
med odlingsmarken i stripor mot sjön, är ännu 
tyd ligt. 

Det finns flera trebyggda gårdar med bart 
timmer. På byns gamla samfållighet, "Husmans 

Blå karta: 164 
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Socl<en: Färila 
Areal: 248 ha 
Källor, övrigt: NVP:68,68m, ÖP:X20, 
AU:(X314) 
Värdekriteriet·: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: 

Tomter", ligger ännu utanvidsbebyggelsen kvar. I 
å brinken finns en fin betesmark. Skalet längst i 
väster, består av spridda gårdar. 

Forsänget ligger i Ljusnan intill Skalet. Det är 
ett deltaland skapat av älven. Det byggs på och 
underhålls av återkommande översvämningar. 
Forsänget har länge utnytljats som slåttermark. 
En del är uppodlad och brukas i viss mån ännu 
som åker. Trots att Forsänget håller på att växa 
igen hittar man fortfarande växter som fjällnej li
ka, ängsmta och knylhavre. Några lador står 
kvar som minnesmärken. 

Ska la: l: l 00 000 



VALLA 
By i älvdal 

Nr: 6104-09 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:20, RF:2, NRL:3: 1,2 

Befskydd: 

Valla är en levande jordbruksbygd strax norr om 
Ljusnan, med tätorten Färila på motsatta älv
stranden. Bygden ligger på en terrass mellan 
älven och den höga Vallåsen. Från Valla går en 
gammalåsväg mot Skalet och Fönebygden. 
Gårdarna är välskötta och det finns flera hag
marker. Bebyggelsen ligger i huvudsak i norr 

Blå karta: 164, (1 54) 

Socken: Färila 
Areal: 92 ha 
Källor, övrigt: NVP:68, ÖP:X20, AU:(X315) 

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

mellan inägorna och skogen. Gårdarna är relativt 
små. Ett genomgående drag, som skiljer Valla 
från traktens andra byar, är att bostadshusen 
ligger en bit från gårdarnas övriga byggnader. 
Flera bostadshus har sin karaktär frän sekelskif
tet medan härbren och andra uthus har kvar en 
äldre karaktär. 

Skala: l : l 00 000 

69 



YGSBO 
By i älvdal med bodlandsursprung 

Nr: 6104-10 
Klass: J 
Källor, riksintresse: RN:20, RF:2, NRL:3:1,2 

Befskydd: 

Nedanför de höga Y gsberget och Onsängsåsen 
på Ljusnans norra strand, mitt mellan Färila och 
Ljusdal, ligger Y gsbo. Östra delen av byn består 
av ett flackt välhävdat odlingslandskap med 
några småbruk och några äldre timmerbyggna
der. Den ger ett ganska ungt intryck. Kor går på 
bete. 

I västra delen ligger gårdarna spridda längs 
skogskanten mot norr. Det är stora äldre gårdar 
delvis blandade med yngre småbruk och även 

Blå karta: 154, 164 
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SocJ<en: Färila 
Areal: l 08 ha 
Källor, övrigt: NVP:68, ÖP:X20, 
AU:(X318) 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

moderna villor. Gårdarna längs skogsbrynet har 
den äldsta karaktären. Att de ligger i ursprungligt 
läge antyds av att många äldre timmerhus 
fortfarande finns kvar. Gårdsmiljöerna rymmer 
flera mindre uthus i timmer. Dessutom finns 
många timmerlador och några stora härbren. 
Ä ven här är den välhävdade marken flack. 
Längst i väster ligger några småbruk och här 
finns fina naturbeten. 

Skala: l : l 00 000 



GÅRDSJÖTORP 
Ensamgärd 

Nr: 6 104-11 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Gårdsjötorp är en välskött ensamgård i Gårdsjö
kölens sydsluttning. Gå rden ligger på ca 300 
meters höjd över havet och omges av skog. 
Förutom den genuina gårdsmiljön finns odlings
rösen, tre hölador, vackra vårdträd av lönn och 
en del hägnadsrester. Inägamarken består av 
artri ka slåtterva llar och hackslåtterytor. Ängs-

Blå karta: 164 

Socken: Färila 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:90, ÄoH: 153 

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

markerna är öppna, så när som på någon enstaka 
björk, rönn och sälg. Hackslåtten finns i huvud
sak på båda sidor om vägen fram till gärden. 
Marken är blockig och mager. De intressantaste 
arterna är ormrot, kattfot, stagg, dvärglummer 
och pillerstarr. 

Skala: l : l 00 000 

71 



.. 
NASBERG 
Nybruksbygd 

Nr: 6104-12 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: RN: 19 

Vid nordvästra kanten av den stora Näsmyran 
ligger Näsberg. Byn är ett bra exempel på en 
nybruksbygd. På storskifteskartorna från år 1820 
saknar byn bebyggelse, men vid laga skiftet 
1905-1908 fanns här 18 gårdar. Samtliga f inns 
kvar. De ganska stora markerna är ganska vä l 
hävdade. Genom byn rinner Vandelån-Gårdsjöån. 

Blå karta: 164 
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Socken: Färila 
Areal: 48 ha 
Källor, övrigt: NVP:89b,ÖP:Xl9 

Värdelo·iterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

Dagens bebyggelse består av flera sentida 
småbruk, ofta med renoverade bostadshus, men 
med uthus som huvudsakJigen tillhör seklets 
första decennier. Ett par äldre småbruk med 
delvis bevarad 1800-talskaraktär finns i södra 
delen av byn. Slcako i Näsberg är en känd lin
skäkt. 

Ska la: l: LOO 000 



HYTTEHOBYGDEN 
Odlingsbygd med nybruk invid å 

Nr: 6104-13 
KJass: 2 
Källor, ril<sintresse: RF:2, NRL:3: 1,2 

Bef skydd: 

Byn ligger i en flack da lgång kring djupt ned
skurna Svartån. Byn ligger på en markerad kulle 
över Svartån, så som den låg vid storskiftet år 
1820. Samtliga byggnader ligger i väl samman
hållna husgrupper. Enhetligheten och helhetsbil
den gör byn speciell. Dalen är ett levande jord
brukslandskap.l dalbottnen är markerna låglänta 

Blå karta: 154, 164 

Socl<en: Färila 
Areal: 280 ha 
Källor, övrigt: AU:(PM1979:5) 

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

och åstränderna är kantade med dungar. Det 
finns en del vattendrivna verk. I utkanterna av 
byns inägor finns hävdade nyodlingsmarker. I 
allmänhet är bebyggelsen ny på dessa ställen, 
men i Tomta finns en äldre trelängad gård med 
många småhus, såsom härbre och smedja. 

Skala: 1:100 000 

73 



STOCKSBO 
Odlingslandskap med spridda gårdar 

Nr: 6104-14 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RK:317, RF:2, NRL:3: l ,2 

Befskydd: 

Den öppna odlade bygden ligger i en flat skål 
med den slingrande Stocksboån i bottnen. I norr 
är landskapet plant, medan det är kuperat i söder. 
De norra delarna av bymarken var fram till 
1800-talets slut översvämmade långa perioder av 
året. Genom att Svartån då sänktes och att 
Stocksboån rensades och rätades blev det möjligt 
att ta upp åker även här. Vid ån finns tröskverk, 
kvarn och flera andra vattendrivna anläggningar. 
I höjdlägen kring ån ligger ett antal stora och 
välskötta bondgårdar. Någon egentlig bykärna är 

Blå karta: 154, 164 

74 

Socken: Färila 
Areal: l 00 ha 
Källor, övrigt: ÖP:X317 

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

svår att urskilja. På senare tid har emellertid en 
tätare bebyggelse utan direkt koppling till jord
bruket vuxit fram kring vägkorset i södra delen 
av den gamlajordbruksbyn. 

Mer än i andra Färilabyar har mangårdsbygg
naderna renoverats vid sekelskiftet och försetts 
med liggande fasspontpaneler samt dekorerats 
med lövsågade snickeridetalj er. Många äldre, 
välbevarade uthus visar på gårdarnas högre 
ursprungså l der. 

Skala: l : l 00 000 



CENTRALA FÄRILABYGDEN 
Odlingsbygd i älvdal, kyrkby 

Nr: 6104-15 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RN:20, RF:2, NRL:3: 1,2 

Befsl<ydd: 

Centrala Färilabygden ligger söder om Ljusnan. 
Dalgången kännetecknas av ett öppet och levande 
jordbrukslandskap. Odlingsmarken ligger i direkt 
anslutning till Färila tätort. Trycket från den 
expanderande tätorten märks tydligt. Jordbruks
bebyggelsen är till exempel i flera delar blandad 
med nya villor. l Svedja ligger dock de största 
gårdama öppet uppe på en höjdrygg utan på
trängande nybebyggelse. I byn finns två små 

Blå karta: 154, 164 

Socken: Färila 
Areal: 230 ha 
Källor, övrigt: NVP:68, ÄoH: 156, 
AU:(X316) 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

intressanta hagar med vidkroniga björkar, några 
stora rönnar och en del enbuskar. Stagg, ormrot 
och blåklocka hör till grässvålens arter. En 
ängslada berättar att områdena även slagits. En 
del marker i söder, ner mot Svartån, ligger lågt 
och är till en del igenbuskade. Timmerlador 
vittnar också om dessa markers tidigare betydel
se som slåttermarker. 

Skala: l: l 00 000 
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YGSJÖBYGDEN 
Odlingslandskap kring sjö (se även 6101-18) 

Nr: 6104-16 
Klass: l 
Källor, ril<sintresse: RN:20, RF:2, NRL:3: l ,2 

Bef skydd: 

Utefter det dalstråk, som sträcker sig från Ljus
nan, längs Y gsjön mot Sjövästa och Boda i 
Järvsö, ligger byarna Skat·på, Uppomåkern, 
Hammaren, Y g, Ytteryg och Södra Y g. Mot 
öster finns den 329meter höga Y gsklacken. 
Genom dalen går en mycket gammal väg, som 
foljer Ljusnanåsen. Vägen kantas av gårdar, där 
bostadshusen i allmänhet är modemiserade, men 
där det också finns äldre välbevarade härbren 
och andra timmerbyggnader. Åsen löper mitt i 
dalgången och omges av djupa, långsträckta 
sjöar. Y gsbygden är en levande jordbruksbygd, 
som idag karaktäriseras av ett storslaget betes-

Blå karta: 154, 164 
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Socken: Färila 
Areal: 620 ha 
Källor, övrigt: NVP:68, l 08, l 09, ÖP:X20, 
ÄoH:155, AU:(1979:5) 
Värdekritcricr : a, b, c, d, c, f, g 
Bef vård: NOLA 

landskap i skogsdungar, i skogsbryn och vid 
stranden mot Ygsjön. 

Till gården O l-Pers och granngården hör en 
kilometerlång betad strandäng. Trots att djuren 
inte går ute i vattnet forekommer växtarter som 
ävjepilört, rödlonke, nålsäv och tretalig slamkry
pa. 

Y gs gamla bykärna med fyra gårdar består 
alltjämt. Gårdarna ligger högt på en kulle, 
omgivna av sjön och den odlade marken. Vid 
Smens i Y g står ett härbre som daterats till år 
1315. På östra sidan om sjön och söder därom 
ligger Ytteryg i en rad längs skogskanten. Byn 

Skala: 1:100000 



Hammaren ligger på en liten långsträckt höjd. 
Åker och odlingsmark finns i ett kuperat land
skap runt omkring. Den äldre bebyggelsen 
blandas med byggnader från 20-talet och framåt. 

Vid sidan om Y gsdalen, längs Svartån, finns 
en sidobygd där Kilbo ligger. Denna flacka dal 
hörde till Y g redan i början av 1700-talet. Här 
finns flera gårdar med aktivt jordbtuk och 
välhävdade marker. Marken ger intryck av att 
vara ganska sent uppodlade slåttermyrar. Bebyg
gelsen ligger i sluttningen mot Svartån, som 
rinner i norr. 

Östigården i Ytteryg, med marker mot Y gsjön 
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LILLSKOG 
Slmgsby med finnläge 

Nr: 6104-18 
Klass: l 
Källot; ril<sintresse: 

Befskydd: 

En av Färilas mest isolerade skogsbyar är 
Lillskog som ligger mot gränsen till Los, väster 
om Lillskogssjön och Stensjön och det omfattan
de myrsystem med välutvecklade flarkkärr, som 
hör till dessa. På 1700-talet var Lillskog ett 
enstaka torp. Idag är det sju gårdar och en f d 
byskola. Så gott som all gammal inägomark 
hävdas. Marken används för spannmålsodling, 
slåtter och bete. På täkterna finns stora block och 

Blå karta: 154 
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Socken: Färila 
Areal: 7 ha 
Källor, övrigt: NVP:l31 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f 
Befvärd: 

lagda odlingsrösen. Vid en myr söder om byn 
finns ett par slagna uttäkter. 

Området med de flera hektar stora fördjup
ningarna i myren, flarkarna, öster om byn är 
dramatiskt. Jätteflarkarna skils från varandra av 
långa, smala trädbärande strängar. I vissa partier 
finns plana och blöta kärr - strandkärr, vilka 
tidigare utnyttjades för slåtter. 

Skala: l: l 00 000 



KÅRBÖL E 
Kyrkby 

N r: 6105-01 
Klass: 3 
Källor, 1·il<sintresse: RN:4 

Befsl<ydd: 

Redan under medeltiden fanns en bosättning 
kring Kårsjöns utlopp Skålån/Kårån i Ljusnan. 
Läget har varit betydelsefullt ur kornmunika
tionssynpunkt. Detta understryks av den närbe
lägna skansanläggningen. Jordbruket har varit en 
binäring för kårböleborna. 

Den idag mycket begränsade odlingsmarken 
finns kring Kårån. På åns södra sida fim1s en del 
odlad mark på sidorna av den byväg som går 
mellan gårdarna. Flera lador står i slänten mot 

Blå karta: 164 

Socken: Kårböle 
Areal: 40 ha 
Källor, övt·igt: NVP:50,51 

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

ån. Centralt i byn finns flera stora timmerhus. 
I byns norra del finns ett litet utanvidsområde. 
Kvarnar och andra vattenanläggningar finns i 
Kårån. 

I Skålåns dalgång vid Kårsjön, väster om 
byn, finns Vingel myran. Närmast Kårsjön finns 
gräsdominerade strandkär r, som varit bra foder
marker, medan myren längre bort domineras av 
skogbevuxen mosse. Fågelfaunan är forhållande
vis rik med framförallt flera vadararter. 

Skala: l: l 00 000 
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KÅRBÖLESKOG 
Skogsby med finnläge 

Nr: 6105-03 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Gårdarna i Kårböleskog ligger på toppen av ett 
berg, som omges av stora myrmarker. Byns 
förste bosättare var en finne, som kom från 
Kårböle i bö1jan av 1700-talet. Där hade då 
också en Håvrabonde sin få bod. Idag består 
bebyggelsen av stora timrade hus, både utan och 
med panel. Ett välbevarat centralplanshus är 
reveterat. Flera härbren förekommer. En del av 
täkterna runt gårdarna slås medan andra bar 
lämnats att växa igen. Djur och betesmarker 
saknas. 

Blå karta: 164 
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Socl<en: Kårböle 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt: 

Värdekrited er: a, b, c, e, f, g 
Bef vård: 

Ska la: l : l 00 000 



HEDSJÖ OCH STUGUTJÄRN 
Skogsby och skogsgård 

Nr: 6106-02 
Klass: J 
Källor, riksintresse: 

Bef sl<ydd: 

Byn Hedsjö ligger mer än 320meter över havet, 
längst norrut i socknen. Här, djupt inne i skogen, 
finns en levande bygd med tre traditionellt 
brukade jordbruk. Den genuina bebyggelsen 
verkar inte vara äldre än från 1800-talet. En 
byskola och en förfallen dansbana visar att byn 
tidigare blomstrade och haft en större befolkning. 

Markerna består av välhävdade val lar. På de 
magra täkterna står hässjor. På hackslåtterytor 
och naturbeten kring gårdarna finns en rik flora 
med flera typiska och idag tillbakaträngda 

Blå karta: 174 

Socl<en: Ramsjö 
Areal: 40 ha 
Källor, övrigt: NVP: 15,16, ÄoH: 140 

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

~ingsväxter, t ex få ltgentiana, backruta, rödkäm
par och låsbräken. Marken sluttar från skogen, 
men är mestadels flack. I de mer kuperade 
sluttningarna står två små timrade uthus. Här 
finns ett parti med välskötta fastbandhagar, vilka 
också bildar en fågata mot skogen, där bete 
fortfarande förekommer i viss omfattning. 

Stugutjärn, som ligger några kilometer öster 
om Hedsjö, är ursprungligen en tabod. Den fasta 
bebyggelsen torde ha uppstått i slutet av 1800-
ta let. Markerna är hävdade. 

Skala: l: l 00 000 
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NORRBERG 
Skogsby 

Nr : 6106-03 
Klass: 2 
Källor; rii<Sintresse: 

Bef skydd: 

Sydväst om Hedsjö ligger byn Non·berg. Läget 
är högt, på en långsträckt höjd, med utsikt mot 
bergen i ö.ster. Husens placering följer bergets 
långsträckta form. Bebyggelsen är av central
planstyp och huvudsakligen från sekelskiftet. 
Längst bott i byn finns dock exempel på äldre 
timrade byggnader- en enkelstuga, ett härbre, en 
äldre loge. De öppna markerna är små, men 
mestadels väU1ävdade. Lövtäktsträd förekommer. 

Blå karta: 174 
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Socl<.cn: Ramsjö 
Areal: 12 ha 
Källor; övrigt: AU :X 

Vär·dek.-ite.-iea·: a, b, c, e, f, g 
Bef vård: 

Skala: l: l 00 000 



NORRA HENNANBYGDEN MED RAMSJÖ KYRKBY 
Odlingslandskap i sjödal 

Nr: 61 06-04 a-d 
Klass: a, b, d: 2, c: 1 
Källor, r iksintresse: RN:2 

Befskydd: 

a. Den lilla byn Kvarnsjön ligger två kilometer 
norr om Ramsjö samhälle. Den består av några 
ombyggda småställen och, en välbevarad gårds
anläggning i anslutning till de välhävdade mar
kerna. Boningshuset är i bart, falurött timmer 
och uthusen är timrade. På Brassberget öster om 
byn finns utpräglade lövbrännor som utnyttjats 
för bete. Betet har gett upphov till kullurbundna 
arter som smultron, kattfot och käringtand. 

b. I den öppna bygden kring Ramsjö kyrka, som 
mycket litet störs av moderna inslag, finns flera 
äldre gårdar. Några kilometer söder om kyrkbyn 

Blå karta : 164 

Socken: Ramsjö 
Areal: 49 ha 
Källor, övrigt: NVP:30, ÖP:K,Q,N 

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

ligger byn Söromsjön. De välskötta markerna 
sluttar österut, mot Hetmans vatten. 

c. Sundsbygden, på Hennans västra sida, en 
halvmil söder om Rams j ö, bildas av spridda 
gårdar i jordbrukslandskapet Gårdarna ger ett 
mer burget intryck än i andra delar av socknen. 
Bebyggelsen är huvudsakligen från mitten av 
1800-talet och fram till 1900-talets början. l 
husbeståndet finns flera timrade byggnader. Byn 
har stora ytor öppen mark. Ett par djupa bäckra
viner går genom nona delen av byn. I botten av 
den ena ravinen finns några timrade lador. 

Skala:l:lOO 000 
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d. Tallnäs är en liten by söder om Sund, med 
backiga marker i anslutning til l Hennan. I norr 
fi1ms två gå rdssamlingar, med varsitt härbre, 
intill varandra på en kulle. Flera lador, byggda i 
rundtimmer, står på de stora och välhävdade 
markerna. l utkanten av odlingsmarken finns 
några sommarstugor. 

Geometrisk avritning över Ramsjö från 1640-41. Ti ll vänster i bild ligger Söromsjön, till höger Kyrkbyn. 
Endast inägamarken är avritad. Där finns ängsmarken -de prickade ytorna- och åkern -de tätt stråekade ytorna. 
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GÅDA, HUSKASNÄS OCH NYBO 
Odlingslandsl<ap vid sjö 

Nr : 6106-05 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: 

Bef skydd: 

På Hennans västra strand, ca 15 kilometer söder 
OJTl Ramsjö samhälle, finns byn Gåda. Söder om 
byn reser sig det nära 500 meter höga Gådaber
get. l byn finns några gårdar med välbevarad 
sekelskifteskaraktär. Markerna mellan sjön och 
och landsvägen är väl hävdade. Där finns också 
lövtäktsträd. Några små timmerlador står i 
kanten av den odlade jorden medan större brädla
dor finns på täkterna. Några beteshagar, två 
björkhagar och en öppen betesmark, visar upp en 
artrik och välutvecklad betesvegetation med arter 
som vanlig låsbräken, stagg, ormrot och dvärg
lummer. 

Huskanäs ligger på ett näs ut i Hennan. Byns 

B lA karta: 164 

Socken: Ramsjö 
Areal: 52 ha 
Källor, övrigt: NVP:47, ÄoH:l42, AU:X 

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

odlingsmark är delad i två områden. Gården i 
Brännvinsviken, som består av ett välbevarat 
bostadshus och en lika välbevarad lång, låg 
vinkelbyggd uthuslänga, är en av flera från slutet 
av 1800-talet. Några gårdar är från 1930-talet, 
t ex ett Per-Albintorp i ett gammalt gårdsläge. 
Norr i byn finns en gård med en hel uppsättning 
timrade uthus. Lövtäktsträd och odlingsrösen 
finns på flera ställen. De plana markena är 
mestadels väl hävdade. 

L Nybo, på östra sidan av sjön, finns en liten 
odlingsmark, ett par fina hus och två äldre 
härbren intill varandra. 

Skala: l: l 00 000 
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BYGDEN KRING BODASJÖN 
Odlingsbygd i sjödal 

Nr: 6107-01 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:22, RF:2, NRL:3: l ,2 

Befskydd: 

Från Ljusnan i öster och upp mot Färila sträcker 
sig en långsmal dalgång. I botten av dalen finns 
de båda sjöama Bodasjön och Y gsjön. 

Bodasjön omges av ett sammanhängande, till 
stor del öppet, och vackert odlingslandskap. 
Inom området finns byarna Boda, Sjövästa och 
Skriksvik. Bebyggelsen norr och väster om 
Bodasjön är mycket varierad och tillhör huvud
sakligen 1800-talets senare hälft. Utmed den väg 
som löper på åsryggen norr om sjön ligger flera 
äldre, delvis mycket väl bevarade, gårdar uppra
dade så att de får karaktär av radby. Det är 
Boda. Bebyggelsemönstret har bibehållits sedan 

Blå karta: 154, 164 
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Socken: Järvsö 
Areal: 432 ha 
Källor, övrigt: NVP: 120e, ÖP:X22, 
AU:X303/310,305 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

storskiftet 1798. Huvuddelen av marken ligger 
norr om bygatan, men i södersluttningen ner mot 
sjön finns också brukad jord. På utmarkerna 
finns enklare stugor, timrade hus, ofta med 
faluröda paneler, men även med timret bart. 
Trots att ännu inga förhistoriska fornlämningar 
har påträffats i Boda finns anledning fdrmoda att 
bygden har en ansenlig ålder. 

Den nuvarande byn Sjövästa ligger på grän
sen mellan Ljusdal och Järvsö i den nordvästra 
delen av dalgången. Marken har ursprungligen 
tagits i besittning av bönder från de båda sock
narna, som här haft bodland. Sjövästa är en 

Skala: l: l 00 000 



småkupcrad, levande bygd med välhävdade 
marker och flera beten, delvis i skogen och i en 
bäckravin. Gårdarna ligger dels i skogskanten 
mot norr, dels i en stor klunga, i norrläge, på 
andra sidan dalen. Bebyggelsen bevarar en sen 
1800-talskaraktär, men här finns inslag både av 
äldre gårdar, t ex den trelängade Utigården med 
sin uppsättning av uthus, och gårdar av mer 
vardagligt slag. Till sjövästaonu·ådet har också 
räknats en liten skogsbygd med sena nybruk 
mellan Sjövästa och Klösbo. Vid Skriksvik på 

sydöstra sidan av Bodasjön har en tätortsliknan
de bebyggelse uppstått. Flera av gårdarna är 
dock bondgårdar från sekelskiftet. Landsvägen 
delar bymarken. Det är bara i den norra delen, 
mot sjön, som den odlas. 

Sundängesvågen söder om Bodasjön är delvis 
avsnörd från Bodasjön av en svagt markerad 
åsrygg. Sundängesvågen med omgivande våtmar
ker har ett rikt fågelliv och är av betydande värde 
både som rastlokal under vårflyttningen och som 
häclmingslokal. 
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HEDKLACK 
Odlingslandskap med gårdar 

Nr: 6107-02 
Klass: 2 
Källor, r il<sint resse: RN:22, RF:2, NRL:3: l ,2 

Bef sl<ydd: 

NedströmsEdänge-och Edsforsarna öppnar sig 
jordbruksbygden, som här omges av barrskogs
bevuxna 200-300 meter höga berg. 

l Hedklack finns välhävdade marker och 
vä lbevarade hus. Gårdarna har i huvudsak 
seke lskifteskaraktär. Landskapet är öppet, med 
både täkter under plog och naturbetesmarker. 
Marken sluttar mot söder. I dalens botten finns 
tendenser till igenväxning. Stora, delvis forfallna 
lador av timmer och ibland med bräddel, står på 
täkterna. 

B l~ karta: 154, 164 
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Socken: Järvsö 
Areal: 80 ha 
Källor, övr igt: NYP: 120, ÖP:X22 

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

Skala: l : l 00 000 



SÄLJESTA 
Odlingslandskap med gårdar kring våtmarksområde, bodland 

N1·: 6107-03 
Klass: l 
Källor, ril<sintresse: RN :22, RF:2, NRL:3: l ,2 

Befsl<ydd: 

Säljestavågen är ett kvadratkilometerstort områ
de, som den här låga Ljusnanåsen, ski lt fi·ån 
älven. Den är ett fint exempel på traktens karak
tärsmiljöer; stora översvämningsplan, våtmarker 
och restsjöar. Dessa är i regel ganila fodermarker 
i olika skeden av igenväxning. Säljestavågen är 
en känd fågelloka l, vilken särskilt under över
svämningsperioder har stor betydelse som 
rastlokal får flyttfågel. På åsen går den mycket 
gamla landsvägen till LjusdaL Väster respektive 
norr om vägen ligger de ålderdomliga och välbe
varade byarna Sör-Säljesta och Norr-

Blå karta: 154, 164 

Socken: Järvsö 
Areal: J 60 ha 
Källor, övrigt: NVP: 120F, ÖP:X22, 
AU:X306 
Värdelo·iterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

Säljesta. l Sör-Säljcsta finns sj u av 1700-talets 
nitton gårdstomter bebyggda. Annan bebyggelse 
har också tillkommit under 1800-talet. De stora 
markerna är i hävd. Lador står på täkterna. I 
dalbottnen finns en begynnande igenväxning. 

I en liten kuperad bäckdal några kilometer 
öster om Säljesta ligger Gartsbo, där nästan alla 
hermnan i Säljesta hade sina bodland. De gamla 
bodlandsmarkerna används idag får bete. Dagens 
gårdar, en del med bostadshus i bart timmer och 
med timrade uthus och härbren, ligger spridda 
efter bygatan. De bevarar en genuin karaktär. 

Ska la: l: l 00 000 
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SI(ÅLBO, ROSSLA OCH STORSVED 
Odlingslandskap med bodlandsursprung vid s,jö 

Nr: 6107-04 
Klass: 2 
Källot·, riksintresse: RN:22, RF:2, NRL:3: l ,2 

Bef skydd: 

Från Skålbo och söderut ligger ett långt samman
hängande område, som odlats upp som bodland. 
Bebyggelsen består av äldre småbruk med 
välbevarad sen 1800-talskaraktär. Mindre ställen 
är blandade med större gårdar. I Skålbo är 
markerna välhävdade och detta till en stor del 
genom bete. 

Rossla och Storsved ligger vid södra foten av 

Blå karta: 154, 164 
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Socken: Järvsö 
Areal: 214ha 
Källor, övrigt: NVP: 120, ÖP:X22, 
AU:(PM 1979:5) 
Värdekriteder: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

Skästraberget. Byarna var vid 1800-talets bötjan 
bodland får brukarna i Skästra och Öje. Troligen 
hade en av gårdama fast bosättning redan då. 
Rossla har mycket odlad mark. Byggnaderna är 
vanligtvis av ganska sent datum. Några ställen, 
bl a ett torp, har dock äldre karaktär. Torpet har 
en äldre gårdsstruktur, men med alla delar i 
mindre skala än vanligt. 

Skala: l :l 00 000 



KLACKEN 
Isolerade gårdar och fäbod 

Nt·: 6107-05 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RF:2, NRL:3:1,2 

Befskydd: 

Järvsöklacken torde ha en av Hälsinglands bäst 
kända siluetter. Från bergets krön är det en 
magnifik utsikt över Ljusnandalen. På västra 
sidan av den390meter höga klacken finns en 
liten isolerad odlingsbygd ute i skogen. Bynam
net Klacken kommer från berget som dominerar 
landskapsbilden. Bebyggelsen är varierad men 
genomgående genuin. En äldre trebyggd gård 
med boningshusen mot varandra ligger centralt i 

Blå ka11a: 154, 155 

Socken: Järvsö 
Areal: 17 ha 
Källor, övrigt: NVP: 120k, ÖP:X22 

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

byn. En annan äldre gård, med bl a en sidokam
marstuga i vinkel med uthusen, bildar en tät 
miljö. Intill ligger ett äldre ställe med bart 
timmer. Här finns också en få bod. Härbre, 
odlingsrösen och lövtäktsträd bidrar till att göra 
miljön intressant. Markerna har ursprungligen 
varit åker till bodlandsgårdar. I senare tid har det 
ingått i ett sambetesområde i projekt Landskaps
vård i odlingsbygd. 

Skala: l: l 00 000 
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KALVSJÖBYGDEN 
Odlingslandskap med bodlandsursprung i sjödal 

Nr: 6107-06 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RK:307, RF:2, NRL: 3:1,2 

Befskydd: 

Från Ljusnan och Tevsjön, längs Kalvsjön och 
Uvåssjön sträcker sig en långsmal odlingsbygd 
norrut till Våls j ö. Landskapet domineras av stora 
skogsområden, som ofta når ända ner till sjöarna. 
Odlingsmarken ligger huvudsakligen i en remsa 
längs Kalvsjöns västra strand. Vid 1800-talets 
början bestod bebyggelsen omväxlande av 
bodland och äldre gårdar. Gårdarna är oftast 
enkelt byggda och bevarar en äldJe karaktär. 

Blå karta: 154, 155 
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Socken: Järvsö 
Areal: 486 ha 
Källor, övl'igt: NYP: 120i,j, ÖP:X22,307, 
ÄoH: 163, AU:(PM1979:5) 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

Området kring Norsviken och Kalvsjöns 
södra stränder där byn Nor ligger, var länge 
fäbod- och bodlandsmarker. Det har ganska sent 
tagits i bruk för fast bosättning. Lämningar efter 
förhistoriska järnframställningsplatser antyder 
dock en tidigare bebyggelseera. Öratjämsbäcken 
har gett kraft till en del småindustrier, kvarnar 
och linberednings verk. I Nor dominerar jordbru
ket landskapsbilden. Vid en av gårdarna finns en 

Skala: l: l 00 000 



liten skrabbslått, en slagen stagghed med bl a 
kattfot, blåsuga och dan·gräs. 

Kalv och Nordsjö på nordvästra kalvsjöstran
den, har samma karaktär. Först i samband med 
storskiftet blev Nordsjö en självständig by. Flera 
större gårdar med bostadshus i två våningar 
ligger spridda mellan skogsbryn och odlings
mark. 
Markerna är i regel välhävdade. Mot öster är 
markerna mer småbrutna med bl a en betesmark 
omgiven av en stenmur. l västra sluttningen av 
den djupa dalgången mellan Kalvsjön och 
Vålsjön finns delvis igenvuxna betes backar. 

Vålsjö kvarn, högt ovan odlingsmarken 

Vålsjö, längst i norr, påminner om Nordsjö. 
Landskapet i den trånga dalgången är i mycket 
bra hävd. På östra sidan om Vålsjön, högt upp i 
en brant sluttning ligger Vålsjö kvarn med 
bevarat kvarnstalL Intill kvarnen finns den sk 
Nya smedjan och ett utanvidsområde. 

Uvås ligger vid Uvåssjön, väster om Kalv. l 
by kärnan finns tre större gårdar med bevarad 
sekelskifteskaraktär. Till gårdarna hör flera äldre 
uthus i timmer. 
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ÄNGA OCH FÖRNEBO 
Odlingsbygd i dalmöte; gårdar med bodlandsursprung 

Nr: 6107-07 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:22, RF:2, NRL:3: 1,2 

Bef sl(ydd: 

På Tevsjöns norra strand, i en markant dalgång 
mellan Mörkberget och Förneboberget, ligger 
byarna Änga och F örnebo. Bebyggelsenligger 
spridd längs dalen. Förnebo är äldst. Byn Änga 
bildades av bodlanden Backbodarna och Erik 
Ysbodarna i samband med storskiftet i slutet av 
1700-talet. Det är en mindre bygd, som succes
sivt utvecklats från bodland till fast bosättning. 
Bodlandskaraktären är försvunnen. Istället bildar 
bygden en i det närmaste fullständigt bevarad 
miljö från 1800-talets slut. 

Gårdarna är stora med välskötta marker. 

Blå karta: 154, 155 
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Socken: Järvsö 
Areal: 292 ha 
Källor, övrigt: NVP: 120u,v, ÖP:X22, 
AU:(PM1979:5) 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: 

Några odlingsrösen finns uppemot skogen. 
Odlingshindren är annars få, utom i öster där 
stora block ligger på täkterna, som här används 
som hästbete. Husens ekonomibyggnader är 
vanligen samlade till ett stort uthuskomplex, ofta 
sanunanbyggt i vinkel med bostadshuset. Falu
röda, stående paneler är vanliga. 

Kloekars är en av gårdarna i Förnebo. Dit hör 
ett betesområde med några hektar strandäng och 
hårdvallshage. Floran består av vanliga ängsväx
ter, bland annat stagg och ängsvädd. I hagen 
finns också gamla odlingsrösen och en ängslada. 

Skala: l : l 00 000 



CENTRALAJÄRVSÖBYGDEN 
Odlingslandskap i älvdal 

Nr: 6107-08 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:22, RK:300, RF:2, 
NRL:3:1,2 

Bef skydd: NVL, BM 

Järvsöbygdens storslagna odlingslandskap, med 
praktfulla gårdar i den öppna vidsträckta ä lvda
len och med de tydligt utmejslade bergen runt 
horisonten, är för många ILktydigt med bilden av 
Hälsingland. 

Kyrkbyängarna med Prästnäset, på Ljusnans 
västra strand och norr om Järvsö tätort, är ett 
gammalt slåtterlandskap. Under vårfloden är 
området en uppskattad rastlokal för änder och 
vadare. Tätt placerade timmerlador, i varierande 
skick, vittnarbåde om markslagets jordbrukseko
nomiska betydelse och ägosplittringen. 

Väster om och ovanför Kyrkbyängarna, på 

Blå karta: 154 

Socken: Järvsö 
Areal: 883 ha 
Källor, övrigt: NVP: 120,g,o,p,r,s,t, 
ÖP:X300X22(JÄRYSÖ), Ä oH: 158,160 
Värdelo·iterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: NOLA 

Ljusnanåsens krön, ligger den välbevarade rad
byn Non·våga. Byns odlingsmark sträcker sig 
från Järvsö i söder till Skästra i norr. Byn ger ett 
enhetligt intryck. Idag finns sju fastigheter kvar, 
där uthus och boningshus ligger i slutna samling
ar kring gårdstunen. 

Kyrkön och byarna Stene och Kåsjö ligger 
centralt i socknen. Kyrkön är en väl utbildad del 
av Ljusnanåsen, vilken här kröns av Järvsö 
kyrka, en av landets största landsortskyrkor, i sin 
nuvarande form från 1838. En 1unsten är rest vid 
ingången till kyrkogården. På norra delen av ön 
ligger prästgården, en reveterad tumnerbyggnad 

Skala: l: l 00 000 
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från 1730-talet. Till kyrkmiljön hör också 29 små 
kyrkstall, som står intill brofästet på "Lillsidan" 
(öster om Ljusnan). Kyrköns södra del är natur
reservat. 

Öster om älven domineras bebyggelsen av de 
stora, intressanta och välbevarade gårdskomplex
en Stenshammar, Kristoffers och Stenegård samt 
den i norra delen väl sammanhållna Kåsjö by. 

Bygden söder om tätorten Järvsö består av ett 
öppet och kuperat odlingslandskap, som sluttar 
svagt mot älven. Bebyggelsen ligger i höjdlägen 
omgiven av åkermark. Södra Järvsöbygden 
t il l hör ett stort antal byar. På Storsidan, väster 
om älven ligger Nybo, Löräng, Tå, Myra, 
Hanu·e, Bondarv, Älvsätra, Ulvsta och Kramsta. 
På Lillsidan, öster om älven finns Sanna, För
änge och Vik. Odlingslandskapet är välhävdat 
och gårdsanläggningarna består till stor del av 
byggnadshistoriskt värdefulla hus. 

Nybos bymark finns i södra kanten av den 
dalgång som bildats kring Milån, där mindre 
vattenverk sedan lång tid tillbaka anlitat vatten
luaften. Bebyggelsen domineras av Higården och 
Bergmans. Båda gårdarna är stora komplex, som 
ligger i höjdlägen med utsikt över dalen. · 

Löräng var ursprungligen bodland till Älvsät
ra. I samband med storskiftet 1798 fick den egen 
fastighetsbeteckning. De sanka strandängarna, 
som var åtråvärda fodermarker, var dock länge 
uppdelade på många ägare från flera byar. 

"Tååne" by (Tå) hade sju gårdar 1542. 1700-
talskartan visar, att gårdarna låg utspridda på en 
gles rad. "Mire", Myra, har till skillnad från Tå 

en väl bevarad bystruktur. Gårdarna finns på 
ursprungliga platser kring ett vägkors nära 
skogsbrynet. Den öppna och odlade marken 
ligger söder om by kärnan. "Backstugujorden", 
norr om by kärnan, består av delvis igenvuxen 
hagmark. 

Nära skolan, vid gränsen mot Bondarv, finns 
en öppen, stenig och kuperad, men välbetad hage 
på två hektar. Den ligger med utsikt över skogs
och odlingsbygd. Betesfloran är artrik. Där finns 
blåsuga, brudsporre, fläckigt nyckelblomster, 
kattfot och ormrot. 

Hamre, Bondarv och Älvsätra utgör det 
centrala partiet i södra Järvsöbygden. Marken är 
öppen och brukad. Gårdarna ligger i några fall 
ensamma, men van! igen är de klungade samman i 
grupper. Bygdekärna ocb centrum i Bondarv är 
Karlsgården med omgivande gårdar. Karls är en 
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fyrbyggd gård, som bibehållit en mycket ålder
domlig karaktär. Tillsammans med 01-Jons, som 
ligger direkt ansluten till Karls, bildas en enastå
ende gårdsbild. I Hamre och Älvsätra ligger 
gårdarna i grupper uppe på kullar eller i slutt
ningar, med den odlade marken omkring sig. I 
alla tre byarna har bebyggelsen bevarat en 
karaktär som hör till 1800-talet. Den har dock 
betydligt äldre urspnmg. Gårdslägena, som är 
utritade på det sena L 700-talets storskiftes
kartor, har anor från 1500-talet. 

I Ulvsta har gårdarna fria lägen med åkermar
ken runt om sig. Flera gårdar ligger kvar på 
gamla tomter. Efter storskifte och laga skifte 
flyttades dock några gårdar till byns gamla 
bodland vid Teve. Trots de moderniseringar och 
ombyggnader, som det modernajordbruket krävt, 
har gårdarna i Ulvsta behållit en karaktär, som 
väl överenstämmer med den traditionella . I 
Kramsta ligger gårdarna i sluttningen och strax 
intilllands vägen. Ä ven här ligger flera gårdar i 
gamla lägen. Karaktären, såväl i husens utfonn
ning, som i hela gårdsanläggningarna, är ålder
domligare än i Ulvsta. 

I forhållande till bygden på Storsidan uppvi
sar Lillsidan, öster om älven, en del avvikelser. 
Den odlade arealen är mindre, Ljusnanäsen går 
skogklädd längs med älven och delar älvtjärnama 
Sannavågen och Vikarvågen. Bebyggelsen är 
koncentrerad till tre klart avskilda byar, Sanna, 
Föränge och Vik. 

Sanna ligger i skogskanten på åsen, längst i 
norr. I sluttningen mot älven är de välskötta 
1800-talsgårdarna samlade till en tät grupp. En 
loftbod från 1540-talet finns bevarad. Några 
förhistoriska gravanläggningar ligger söder om 
byn, i direkt anslutning till den medeltida åsvä
gen. 

Söder om byn, vid Sannåvägen, brukas två 
slåtterängar. Störst är en nära fyra hektar stor 
strandäng med sjöfräken och starrarter. Intill 
fuktängen finns en artrik äng på fastare mark. En 
hölada vittnar om hävdens tradition. 

Vik och Föränge ligger tätt inpå varandra. I 
byarna ligger gårdarna i höjdlägen och har flera 
välbevarade byggnader i olika, äldre byggnads
stilar. 

Där Ljusnan möter Tevsjöns lugna vatten har 
älvsedimenten byggt upp ett delta . Holmarna i 
Ljusnan består av låga, flacka öar. Minnesängar
na är en del av deltafonnationen. Holmarna och 



minnesängarna skiljs från varann av älvens 
huvudfåra. Älvängarna i deltat var förr betydel
sefulla slåttermarker, men de har även betats. 
Holmarna har ingått i projekt Landskapsvård i 

Vy över Bondarv i Järvsö 

odlingsbygd. 1987 skyddades de som naturvårds
område. Flera lador har restaurerats. Mosaiken 
av markslag ger ett rikt och varierat fågelliv. 
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ÅSBODALEN 
Odlingslandskap i sidodal med bodlandsursprung 

Nr: 6107-09 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:22, RF:2, NRL:3: 1,2 

Befskydd: 

Den djupa och delvis ganska trånga Åsbodalen 
är en bodlandsbygd med välbevarad jordbruksbe
byggelse från 1800-talet. Denna karaktäriseras 
av ett mosaikartat odlingslandskap, delvis 
försummat. J norr är Åsbobäcken omvandlad till 
ett dräneringsdike. Men sedan vindlar denna, och 
senare Mi lån, milt i dalföret. Näsbergsåsen och 
vattendraget ger dalen ett påtag! igt geologiskt 
värde. 

Gårdarna ligger oftast ensamma, högt uppe 
på dalsluttningarna under de skogbevuxna, 
omslutande bergen. Genom att byggnaderna 
ligger tätt samlade och gårdarna saknar trädgår-

Blå karta: 154 
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Socl<en: Järvsö 
Areal: 440 ha 
Källor, övrigt: NYP: 120 K, ÖP:X22, 
AU:(l979:5) 
Värdekriter ier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

dar bildas klart avgränsade bebyggelseenheter, 
som ger bygden en särprägel. l dalgången, i nära 
kontakt med de åkrar, som tidigare till stor del 
varit slåtterängar, finns ett stort antal lador. 

Grönås, Åsbo och Rödmyra är alla bod lands
byar, som vid storskiftet i slutet av 1700-talet 
hade betydande arealer odlad jord. Grönås ligger 
i en smal dalgång. Mellan gårdarna Flatan och 
Klubban i byn rinner Åsbobäcken i en ravin med 
flera sidogrenar. I en sådan betas natunnarken. I 
Grönåsdalen är bodlandskaraktären inte lika 
framträdande som längre upp i Åsbo och Röd
myra. Gårdarna i Grönås är emellertid enkelt 

Skala: 1:100000 



byggda och salmar de påkostade byggnadsdetal
j er, som är så vanliga i centralbygderna. Medan 
bostadshusen byggts om flera gånger har de äldre 
dragen bevarats i uthusen. 

l Rödmyra är marken kuperad och småbruten. 
En stor del av bebyggelsen är från nyare tid, men 
en del äldre inslag finns. Det förekommer till 
exempel en hel del härbren och andra ålderdomli
ga timmerhus. Bygden är vital med såväl jord
bruk, som egnahem och villor. Det finns flera 
betesmarker. 

G rö nås 
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SÖRBY OCH TEVE 
Nybrul{sområde vid utdil{ad tjärn 

Nr: 6107-10 
Klass: J 
K ällor, riksintresse: RN:22 , RF:2, NRL:3: 1,2 

Bef skydd: 

I södra delen av Järvsö, mellan 01-Hansberget 
och Lörängsåscn, finns ett flackt dalstråk, som 
sträcker sig från Valåssjön vid gränsen till 
Undersvik och några kilometer norrut. l denna 
utkantsbygd ligger Sörby. Vid Sörbyåns utlopp i 
Tevsjön tigger Teve, som också räknas ti tt 
området. Det är äldre bod land, som successivt 
övergått till permanent bebyggelse och som 
genom 1800-talets nyodling kunnat leva vidare. 

Sörby är dock äldre och var snarare en 
blandby än en bodlands by. Vid sidan om hemma
nen fanns dock bodlanden länge kvar. Sörby blev 
helt självständig först under 1800-talet. Då 

Blå karta: 154, 155 
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Socken: Järvsö 
Areal: 218 ha 
Källor, övrigt: NYP: 120,157, ÖP:X22, 
ÄoH:I64 
Vät·dekriter ier : a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: 

odlades också de omfattande fuktängarna upp till 
åker. 

Dagens gårdar, som mest är mindre ställen, 
ligger upptryckta efter skogsbården med den 
odlade dalbottnen nedanför. De stora flacka 
markerna är fortfarande välhävdade. Vid en av 
gårdarna finns en betad björkhage, som gränsar 
till byvägen. Ett område intill slås med lie. 
Floran innehåller de vanligaste slåtter- och 
betesa1terna, exempelvis kattfot, stagg, ormrot, 
ängsruta, ängsfryle och liten blåklocka. Några 
lövtäktsträd antyder ett äldre foderutnyttjande. 

Skala: l: l 00 000 



KARSJÖ 
Bolby i älvdal 

Nr: 6107-11 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RN:22, RK:302, RF:2, 
NRL:3:1,2 

Bef sl<ydd: 

Karsjö by ligger vid Tevsjöns södra strand. Den 
odlade marken finns i en smal remsa längs 
stranden och är begynnelsen av den bördiga 
undersviksbygden, som vidtar i söder. Fornfynd 
talar fOr att trakten länge varit bebodd. På 
Linviksudden finns också några skadade stensätt
ningar. I 1542 års jordebok kallas byn "Kars
vik". Huvuddelen av byns byggnader är samlade 

Blå karta: 154, 155 

Socken: Järvsö 
Areal: 72 ha 
Källor, övrigt: NVP: 120, ÖP:X22X302, 

Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Bef våt·d: 

kring vägen, som dock är senare än bybildning
en. De gamla bondgårdarna är relativt vä l beva
rade. Flera jordbruk har lagts samman och 
därmed har bebyggelsekaraktären förändrats. En 
del fritidshus bidrar också till förändringen. De 
välsköttajordbruken ger dock fina exempel på 
landskapets traditionella utformning och kultur. 

Skala: l : l 00 000 
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STAVSÄTTRA 
Skogsby vid sjö och mossekomplex 

Nr: 6107-12 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RF:2 

Befsl<ydd: 

Med Storsjöns och Lafsens j öarnas vatten och 
myrmarker i norr och Svartbergets mer än 400 
meter höga kupol i söder ligger byn Stavsättra, 
avlägsen från andra bygder. Av dagens bebyggel
se att döma, består Stavsättra av sentida nybruk. 
Endast en äldre, renoverad gård med ett par 
välskötta uthus, bland annat ett härbre byggt 
med gammal timringsteknik och med utkragad 
överdel, antyder att byn är avsevärt äldre. 

Blå karta: 154 
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Socken: Järvsö 
Areal: 9 ha 
Källor, övrigt: NVP: 152 

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

"Stavsättra skog" är nämligen en av de tidigaste 
kända bodlandsbyarna och nämns som sådan 
redan år 1503. Fortfarande ger byn associationer 
till bodland eller fåbod. De små ägoma, med 
flera odlingsrösen, är svagt hävdade. 

Lafsamyran är ett sto1t mossekomplex opå
verkat av dikningar. Längs några åar och sjö
stränder förekommer kärrvegetation. Kärrängar
na har varit betydelsefulla fodermarker. 

Skala: l : l 00 000 



SIDSKOGEN OCH BURSJÖ 
Skogsbyar 

Nr: 6 107-13 a-b 
Klass: a: l, b: 2 
Källor, ril<sintresse: RN:30 

Befskydd: 

a. Sidskogen är en by vid stranden av Sidskogs
sjön. Odlingsmarken sluttar mot sjön och ägorna, 
som går i remsor mot denna, ski ljs åt av öppna 
diken och gärdesgårdar. En del tegar betas ända 
ner till sjön. På täktkanterna står timmerlador. 
Bebyggelsen är blandad och består av flera äldre 
bondgårdar med den genuina J 800-talskaraktä
ren bevarad, samt egnahem och villor från hela 
1900-talet. Ä ven på gårdaJ med yngre byggnader 
finns äldre uthus och härbren. 

Blå karta: 154 

Socl<en: Järvsö 
Areal: 18 ha 
Källor, övrigt: NYP: 179,X30 

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

b. Bursjö by ligger i en västsluttning mot Bur
sjön. Det finns lövtäktsträd och odlad mark. 
Bebyggelsen är blandad. Härbren och timmerla
dor hjälper till att bevara den äldre karaktären. 
Strax utanfOr byn, under det branta Bursjöber
get, finns en mindre fuktäng med timrad lada. 

Vinnfarsån, som avvattnar Bursjön hör till 
Galväns vattensystem, vi lket i sin helhet har höga 
bevarandevärden. En dellämningar i vattendra
get minner om flottningsepoken. Det finns 
produktiva strandkärr av älvängstyp. 

Skala: l :l 00 000 
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HÄSTBERG 
Skogsby i finnläge 

Nr: 6107-14 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:54, RF:2 

Bef sl<ydd: 

Byn Hästberg ligger på sydsluttningen av det 477 
meter höga Hästberget Till sockenkyrkan i 
Järvsö är det mer än två mil. Byn har ett typiskt 
finnläge högt över omgivningen och med vida 
utsikter. Finnar koloniserade stället i bö1jan av 
1600-talet. Byn är fortfarande vital. Bebyggelsen 

Blå karta: 154 
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Socl<en: Järvsö 
Areal: 18 ha 
Källor, övrigt: NVP:169,178, ÖP:Xl05 

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

är blandad, med några inslag av äldre byggnader. 
Gården GammeJ-Åkers bedöms ha flest bevaran
devärda byggnader. Täkterna är välhävdade, ofta 
med stora odlingsrösen och oregelbundna former. 

Tidigare skall området enligt tJ·aditionen ha 
varit betesmark för al fraböndernas hästar. 

Skala: l: l 00 000 



FÄBODARILJUSDALSSOCKEN 
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PRÄSTSKOGVALLEN,YTTERDAL,AKINVALLEN 
OCH BÄCKESKOGSVALLEN 

Nt·: 6101-02 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Bef s l<ydd: 

a. Prästslwgsvallen: Vallen består av två fäbo
dar väster om ett myrkomplex där den sydligaste 
myren kallas Medicinmyren. Väster om vallen 
finns ett annat myronu·åde i vilket Prästskogssjön 
ingår. 

b. Ytterdal: består av tre fäbodar vid Dalsbäck
en. 

c. Akinvallen ligger öster om en liten tjäm i en 
myr, mycket högt bland bergen väster om Hen
nan. En liten bäck rinner igenom vallen, som 
består av sex fäbodställ en. Ä ven om marken 
varit utan hävd en tid är en del av täkterna 
fortfarande öppna. De har nått ner till vallkär-

Socken: Ljusdal 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt : NVP:43,44, AU:X 

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

nan, men nu står en ridå av träd mot denna. 
Många av husen är förfallna. Några är ombygg
da, andra helt genuina. 

d. Bä ekeskogsvallen ligger uppe på västsidan av 
en sänka i Huskasbergen. En fäbod bestående av 
bostuga, fähus, lada och en bod finns kvar av 
den en gång betydligt större vallen. Husen är i 
bra skick. Vallen som har sex delägare håller på 
att restaureras. Skog har avverkats på tidigare 
öppna områden. Slåtter har åtetupptagits och 
man planerar fo r betesdjur. Grässvålen är artrik. 
En liten hackslåtter innehåller fyra låsbräkenar
ter. Andra ängsväxter är stagg, fjä lltimotej och 
ormrot. Nedanför fähuset silas marken av högt 
gmndvatten och sprider näringen från den gamla 
gödselstaden - en s k flottäng, som också slås. 

TORKELSBO OCH ÖSTERÅS 

Nr : 6101-09 
Klass: l 
Källor, ril<sintresse: RK:309 

Bef skydd: 

a. Fäbodvallen Torkelsbo ligger i en skogbe
vuxen bergsluttning vid kanten av Torkelsboflyet 
och Flybäcken. En kraftledning går över vallen. 
Här finns tre välbevarade fäbodar med komp letta 
uppsättningar av byggnader. Fäbodar fanns på 
platsen redan under 1600-talet. staggförekomster 
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Socken: Ljusdal 
Areal: 5 ha 
K ällor, övrigt: NVP:81 ,82, ÖP:X309, 
ÄoH: I48,AU:X 
Vät·delo·iterier: a, b, c, d, e, f, g, 
Befvåt·d: NOLA (Torkelsbo) 

på vallen kan vara ett tecken på att stället an
vänts under en mycket längre tidsperiod. Marker
na har tidigare varit odlade och ett härbre anty
der att vallen åtminstone ha~· haft viss karaktär 
av bod land. Fortfarande finns fjällkor, får och 
getter på sommarbete, både på vallarna och i 



skogen. På de totTa till friska grässvålarna växer 
bl a stagg, revfibbla, ormrot, bockrot, blåsuga 
och ängsnej lika. 
b. Österås består av tre gårdar, som ligger intill 
varandra, överst i en brant sydsluttning. En av 

Torkelsbo fåbovall 

gårdarna bildar en mycket genuiu gårdsmi ljö, där 
ett ä ldre bostadshus med Järvsökvist och flera 
äldre timmerhus visar hur en gammal gård såg 
ut. De andra gårdarna är mer eller mindre 
förändrade. Markerna är endast delvis hävdade. 

VENÅSVALLEN 

Nr: 6101-10 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Venåsvallen består av fyra fåbodar med relativt 
stora bostugor med bart, omålat timmer. Fähus 
tycks saknas, tnen har förmodligen varit sam
manbygda med bostugorna. Antydan ges om 
detta då en av huslängorna består av stall, 
förstuga, rum med eldstad samt vad som troligen 
varit fåhus. Den tidigare öppna vallrutan är 

Socken: Ljusdal 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:72, Äoi-!:145 

VärdeJ{J·iterier: d, e, f, g 
Befvård: 

beväxt med grov granskog. Odlingsrösen antyder 
dock att här funnits åker. Skogen och barrområ
det betas fortfarande av kor. Där det finns öppen 
mark är grässvålen artrik och med med arter som 
blåsuga, fläckigt nyckelblomster, ormrot, bockrot 
och revfibbla. 
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FABODAR I FARILA OCH KARBOLE SOCKNAR 
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SKÅLVALLEN, HÅKANSBERG 

Nr: 6104-02 
Klass: l 
Källor, ril<sintresse: RF:2, NRL:3: 1,2 

På Skålvallsjöns västra strand fim1s två fäbod
vallar, Skålvallen och Håkansberg. I en öppning i 
skogen vid Skålsjöns norra strand, ligger en 
trelängact gård med flera uthus i bart timmer. Ett 
sonu11arfejs, eller möjligen en äldre fäbod utan 
bostuga, ligger i direkt anslutning till gården. 
Några hektar hävdad odlingsmark hör till stäUet. 
Vid själva Skålvallen finns ett antal sommarstu
gor strax utanför den gamla vallrutan. En del av 

Socken: Färila 
Areal: 4 ha 
Källor, övrigt: 

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

vallen ligger avsides, med flera byggnader 
samlade i en tät klunga. Husen har batt omålat 
tinuner. 
I Hå kansberg finns ett par yngre fäbodstugor 
samt en komplett fäbod med bostuga av parstu
getyp, fåhus och bod samt några andra byggna
der. Ett härbre står ensamt i skogen utan kontakt 
med andra byggnader eller odlad mark. 

SKYTESVALLEN 

Nr: 6104-04 
Klass: 1 
Källor, riksintresse: RN:20, RF:2, NRL:3:1,2 

Befskydd: 

I södra partiet av Dombäcksmyran, tätt intill 
Ljusnan och Björsjöåns utlopp, ligger Skytesvall
ens tre få bodar. En fäbod har en enkelstuga och 
en har en parstuga, härbre och bodar i bart, 
omålat timmer. Ett uthus med portlider bildar 
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Socken: Färila 
Areal: 4 ha 
Källor, övrigt: NVP:68j , ÖP:X20 

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

ti llsammans med övriga byggnader en fritt 
trebyggd gårdsan läggning, som påminner om en 
bodlandsgård. Pottfarande finns en del öppna 
fodermarker ner mot Ljusnan. 



DIGERKÖLSVALLEN 

Nr: 6 104- 17 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN: 18, RK:32l 

Bef skydd: 

På det kraftigt markerade Vallsbergets östsida 
ligger Digerkölsvallen i ett karaktäristiskt höjdlä
ge. Till vallen leder en genuin, stenig stig. Fäbod
vallen tillkom vid 1600-talets slut och tillhör 
Håvra by, men också bönder från Svedja höll till 
här. Vallen har välbevarad bebyggelse. Av 
ursprungligen 13 stugor återstår nio bostugor 
och en rad ekonomibyggnader. Endast ett få hus 
är bevarat. Bostugorna består till övervägande 

Digerkölsvallen 

Socken: Färi la 
A•·eal: 2 ha 
Källor, övrigt: NVP:88b, ÖP:X 18 321 

Värdel<riter ier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: 

del av parstugor där ena rummet används som 
bod. Djurhå llningen upphörde 1952, men vallru
tan hålls fortfarande öppen och några täkter 
hävdas genom slåtter. l anslutning till täkterna 
står tre timmerlador. I området finns odlingsrö
sen och flera stubbskottsträd. Här finns också en 
lada får löv. I anslutning till vallen finns en 
mindre myr med diken. Resterna av en hässja 
står kvar på myren. 
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LINDSTAVALLEN 

Nr: 6 104-19 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: 

Befskydd: 

Lindstavallen ligger högt i en västsluttning mot 
Lindstasjön, intill landsvägen mellan Stocksbo 
och Ovanåker. Vallstugorna omges av öppna, 
blomsterrika ängar. Tidigare betespåverkan är 

Socken: Färila 
Areal: 2 ha 
Källor, övrigt: NYP: 150 

Värdekriter ier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

tydlig. Fortfarande finns några äldre oförvanska
de byggnader. En fåbod har en enkelstuga (med 
sentida veranda) och ett litet härbre. 

MESSUBODARNA 

Nr : 6105-02 
Klass: l 
Källor, r iksin tresse: 

Befsl<ydd: 

l "Mes-Bodarne" hade KårböJes bönder sina 
fåbodar på 1700-talet. Dessutom hade de höstbo
dar i "Söder-Bo-skogen". Idag finns här vid 
Messubodsjön, nära landsvägen till Sveg, ett 20-
tal äldre, välbevarade byggnader med bart, 
omålat timmer. Det finns tio bostugor, tre fåhus , 
ett stall och sex bodar samt ytterligare några hus. 
Några av husen ger ett mycket ålderdomligt 
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Socl<en : Kårböle 
Areal: 4 ha 
Källor, övrigt: NVP:59, AU:X 

Väa·dekriterier: a, b, e, f, g 
Befvård: 

intryck. På vallen står några stora bogranar. 
Markerna är delvis öppna, bland annat finns en 
liten hackslått och en fossil åker. En låg sten
sträng visar var fågatan lett djuren ut på skogen. 
Öster om vallen finns stora myrkomp lex, som 
bör ha utgjort bra fodermarker. Nu är de upp
märksammade för sin rika fågelfauna. 



FÄBODARIJÄRVSÖSOCKEN 
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PRÄSTVALLEN,ANDERSVALLEN,HARSEN, 
SVEDBOVALLEN 

Nr: 6107-15 a- d 
Klass: a- c: I , d: 2 
Källor, ril<sintt·esse: RN:30, RK:301 ,33 1, RF:2 

Bcfsl<ydd: 

a. Svedbovallens fäbodar ligger på Björnbergets 
sydsluttning ca en och en halv mil sydost om 
sockenkyrkan. De anlades på 1600-talet och ägs 
nu av Ljusdals kommun. Den välbehållna vallen, 
med fyra bostugor, drivs på traditionellt vis med 
kor och getter, men vallens gamla slåtterängar är 
upplåtna för bete. De innehåller hävdgynnade 
växter som stagg, ormrot och ängsfryle. 

b. Harsens fäbodar bildar två va llar, Lillvallen 
och Storvallen. De anlades troligen på 1700-talet 
av bönder, bland annat i byarna Skridsvik, 
Rödmyra, Åsbo, Tå, Nybo och Bondarv. Idag 
finns elva bostugor och två separata fähus på 
vallen. Flera bostugor är sammanbyggda med 
fähus. Som mest har där funnits 14 fäbodar. 
Vallen ligger öster om Harsasjön och 
Harsatjärnsbäcken rinner genom vallen. De 
ganska öppna markerna används nu för fårbete. 

c. Prästvallen: Mellan l lästberget och Södervall
åsen, på Jackassluttningen Uaka, fi . delar, 
skiftar) mot Andersvallsslåtten, ligger Prästval
len. Vallen anlades på 1700-talet och hade på 
1800-talet en delvis fast bosättning. Fäbodama 
hörde till bönder från Hamre, Stene, Älvsätra 
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Socken: Järvsö 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt: NYP: 179, 179a, 171 , 172, 
170,156, 154,ÖP:X30 l ,33 1 ,X30,ÄoH: 167 
Värdel<riterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård:NOLA 

och Teve i cenh·ala Järvsö. Efter några decennier, 
med endast sporadiskt fårbete, återupptogs det 
traditionella bruket på en av fäbodarna för ca 20 
år sedan. Förutom bostuga finns här härbre, 
fähus, småfähus och ängslada. Trägärdesgårdar 
finns i ursprungliga lägen. Kor och getter betar i 
både skog och på täkter och det finns odlingsrö
sen, va llträd och en flottäng. Marken närmast 
husen är starkt betespå verkad. Vegetationen är 
hedartad med stagg och ljung som dominerande 
arter. Dessutom finns arter som blåsuga, dvärg
lummer, fjälltimotej, fläckigt nyckelblomster och 
ormrot. 

d. Andersvallen är numera ett nybruk och en 
sommarstuga samt en äldre fäbod i dåligt skkk. 
Vallen ligger intill Andersvallsmyran, som är en 
stor myr, olik andra myrtyper i länet. Mitt i den 
stora, öppna och till synes plana myren samlas 
breda vattenstråk, från vilka avvattningen sker 
mot nordost, via ett system av flarkar och gölar, 
till Andersvallsslåtten. Andersvallsslåtten är ett 
stort kärrkomplex med sumpskog, blöta högstarr
kärr och frodiga strandkärr. Genom myren 
ringlar Prästvallsån, som har sandbotten. Flera 
ladrester vittnar om den myrslåtter som gett 
myren dess namn. Andersvallslåtten hör till 
llälsinglands största och mest opåverkade 
slåttermyrar. Fågelfaunan är art- och individrik. 



GUMMERVALLEN M FL 

Nr: 6107-16 
Klass: a, b, d:3, c: J 
Källor, ril<sintresse: 

Befskydd: 

l östra delen av socknen finns några fäbodvallar 
med lägen som påminner om varann. På Gum
mervallen, Nyvallen och Piparvallen har myrar, 
kärr och sanka stränder utgjort de viktiga foder
markerna. 

a. Piparvallen har en riktigt genuin få bod, 
medan bebyggelsen i övligt är fårändrad. Vall
bäcken rinner ut i Piparvallsmyran omedelbart 
väster om vallen. Den fortsätter sedan ut i 
Stråsjön, som närmast utloppet har ganska 
omfattande och tidvis översvämmade mader. 

b. Stensvallen, som ligger högt med vida utsik
ter, bryter mönstret får Järvsös östra vallar. 
Myrmarker finns dock i ett stråk mot nordost. 
Andra myrar finns vid Selanbacktjärn och i 
Korsvallsmyran någon kilometer från vallen. 
Fäbodarna har legat under Sanna. Där finns två 
bodstugor och en hölada, men ingen hävdad 
mark. 

Socken: Järvsö 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt: NVP: 121,158,159, 
AU:(B-INV) 
Värdel<riterier : a, b, e, f, g 
Befvih·d: 

c. Gurumervallen har två parstugor med bodde!. 
Vid dessa har två gamla bodar med gavelsvale 
stä llts samman under ett tak, så att dc bildar en 
p01tliderlänga. Ett fåhus står mitt emot stugan, 
så att en gård bildas. Det finns flera bebyggelse
lämningar och odlingsrösen, som visar att vallen 
varit större. Vid vallen f inns en mindre f d 
myrslåtter med ännu synliga sildiken. 

Gummervallstjärnen ligger nordost om vallen. 
Det är en grund tjärn, som omges av myrmarker. 
Fastän hävden upphört, är fågelfaunan fortfaran
de anmärkningsvärt rik. 

d. Nyvallen består av fem fåbodar. Underhållet 
är eftersatt. Vallen ligger mitt i ett komplext 
myrområde, genom vilket Nyvallsån och några 
mindre bäckar rinner. 
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HUDIKSVALLS KOMMUN 

Hudiksvalls kommun sträcker sig över tre naturgeografiska regioner, från de flacka kustmarkerna 
söder om Hudiksvalls stad, till de kuperade, vida skogsmarkerna i B juråker i nordväst. 

De östra delarna av Hudiksvalls kommun är förhistorisk centralbygd. I socknarna Hälsingtuna, 
Rogsta, Hög och Forsa finns en av nona Sveriges tätaste koncentration av fornlämningar. I anslutning 
till de mer än hundra gravfälten finns husgrundslerasser från tidig bosättning. Huvudnäringen i dessa 
delar är och har varit jord- och skogsbruk. Under äldre tider fick många bönder extrainkomster genom 
kolning och forkörning åt bruken och handlare i Hudiksvall. "Men förnämligast är linsädet och 
wäfnad, som här ymnogt tillwärckas af den så kalide hälsingebuldan, när linet ej slår felt", som det står 
i en sockenbeskrivning från Forsa år 1790. 

Areal i bevarandeprogrammet 
Av de 70% av den totala åkerarealen som finns med i bevarandeprogarmmet, tillhör den allra största 
delen klass l. I Hög har all mark tagits med i programmet. Det kan verka märkligt att andelen areal i 
bevarandeprogrammet t o m överstiger den totala åkerarealen. Detta förklaras emellertid med, att den 
totala arealen endast omfattar åker, medan det i bevarandeprogrammet även har tagits med annan mark 
som exempelvis naturliga betesmarker vid fäbodvallarna. 

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

ha ha ha ha ha 

B juråker 19 965 320 23 1308 2181 

Dels bo 24 2273 10 8 2291 3362 

Enånger 13 628 43 27 698 1168 

Forsa 21 1618 27 7 1652 2166 

Hudiksvall 2 o 3] o 31 2 

Hälsingruna 6 340 673 o 1013 1373 

Hög 7 842 15 o 857 764 

Idenor 5 185 16 3 204 239 

Njutånger 8 273 23 o 2 532 

Norr bo 8 691 3 35 729 879 

Rogsta 9 347 236 22 605 1005 

HUDIKSVALL 122 8 162 l 397 125 9 390 13 671 

J. Antal objekt och areal (ha) i klass l, 2 resp 3 samt total åkerarea/1993, ha 
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Markanvändningens förändring 
Hudiksvall är fortfarande en jordbrukspräglad bygd. Minskningen i åkerareal sedan 1927 ligger mellan 
20 och 30%, utom i Hudiksvalls och Idenors församlingar, där tätortens utbredning har gjort att stor 
andel av den ursprungliga åkerarealen är borta. Det finns på sina håll - i Forsa, Hög och NotTbo- även 
en hel del betesmarker kvar. Slåtteräng, däremot, förekommer idag endast 2 ha i Bjuråker, i övriga 
delar av kommunen är den helt försvunnen. 

Församling Areal Areal Areal 
åker, betesmark, slåtteräng, 
ha ha ha 

år 1927 år 1993 år 1927 år 1993 år 1927 år 1993 

B juråker 3199 2181 735 188 1099 2 

Dels bo 4198 3362 3 15 93 891 o 
Enånger 1917 1168 452 97 42 o 
Forsa 3067 2166 349 133 115 o 
Hudiksvall 244 2 3 o 6 o 
Hälsingtuna 2009 1373 289 64 12 o 
Hög 969 764 20 18 6 o 
Idenor 564 239 119 26 29 o 
Njutånger 888 532 238 34 46 o 
Non·bo 991 879 74 26 156 o 
Rogsta 1584 1005 262 40 52 o 

HUDIKSVALL 19630 13671 2856 719 2454 2 

2. Areal olika markslag år 1927 och 1993. Betesmark motsvaras av "ordnad betesäng" och "annan 
betesäng" 1927. Uppgifterna om slettieräng 1993 är hämtadefrån ängs- och hagmarksinventeringen 
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Förändring i djurantal1927-1993 
På samma sätt som för jordbruksmarken är idag Hög, Forsa och Non·bo de socknar, där minskningen i 
nötkreatursantal varit minst sedan 1927. Trots detta är minskningen stor, omkring 70% för kommunen 
som helhet. Antalet övriga nötkreatur har ökat starkt. Vissa mjölkkobesättningar har ersatts med dikor, 
och uppfödning av ungnöt till slakt har också ökat. Detta gör, att nötkreaturstätheten ännu är relativt 
hög, vilket gör det möjligt alt vårda värdefuU mark även fortsättningsvis. Detta gälJer dock inte Forsa 
församling, där arealen i bevarandeprogrammet kan producera en större fodermängd än vad nötkreatu
ren kan äta upp. 

Församling Antal Antal övr 
mjölkkor nötkreatur 

år 1927 år 1993 år 1927 år 1993 

B juråker 1872 419 703 675 

Dels bo 2363 727 764 1431 

En ånger 1160 278 497 524 

Forsa 1670 594 575 103 1 

Hudiksvall 11 3 o 22 o 
Hälsiogtuna 1266 231 390 666 

Hög 573 325 155 422 

Idenor 442 21 140 27 

Njutånger 531 102 234 175 

Norrbo 549 311 176 433 

Rogsta 984 217 329 442 

HUDIKSVALL 11523 3225 3985 5826 

3. Antalnötkreatur år 1927 och 1993 
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BEVARANDEOMRÅDEN I HUDIKSVALLS KOMMUN 

e Klass 1 

e Klass2 

• Klass3 
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HÅSTA 
Fossilt odJingslandsl<ap 

Nr : 8401-01 
Klass: 2 
Källot; ril<sintresse: 

Bef sl{ydd: K.ML 

I Håstaby finns en rest av ett odlingslandskap 
med lång kontinuitet. De äldre gårdarna i Håstas 
gamla by ingår som delar i det unga bostadsom
råde som också fått nanmet Hästaby. Mycket av 
den gamla odlingsmarken har tagits i anspråk fö r 
ny bebyggelse. Dock finns så pass mycket kvar 
att odlingens årsringar kan fö ljas från det att 
marken togs i anspråk för jordbruk i bötjan av 
järnåldern till det att den växande staden idag 

Blå karta: 155, 165 
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Socken: Hurliksvall 
Areal: 14 ha 
Källor, övrigt : 

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

nästan utplånat den. Det äldre kulturlandskapet 
framträder genom bevarade gravar, fossi la åkrar, 
hägnader, fågator, terasser och husgrunder. En 
av Hudiksvallstrakten äldsta vägar går (nu som 
stig) fortfarande förbi Håsta och vidare längs 
Hededalen till Hälsiogtuna kyrka. Fötmodligen 
är den en del av den kustväg genom Nonland, 
som omtalas i Hälsingelagen från 1300-talet. 

Skala: l : l 00 000 



HUDIKSVALLS GAMLA BYTOMT, GRAVFÄLT 
Övergiven bytomt med odlingsspår 

Nr: 8401-02 
Klass: 2 
Källor·, ril{sintresse: 

Befskydd: KML 

Som ett stycke parkmark i ett modernt bo
stadsområde fim1s vad som åtminstone kan kaJJas 
en del av ursprunget till stadsbildningen Hudiks
vall. Här har den gamla byn Hudiks tomt lokali
serats. Mest i ögonfallande är de ca l 000 år 
gamla gravkullarna, men här finns också en del 
lämningar av byggnader och spår av tidig odling. 

Blå karta: 155, 165 

Socken: Hudiksvall 
Areal: 17 ha 
Källor, övrigt: 

Värdelu·iterier: b, f, g 
Befvärd: FV 

Skala: l: l 00 000 
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CENTRALAIDENORSBYGDEN 
Odlingslandskap, lcyrkmiljö 

Nr: 8402-01 
Klass: l 
KäUor, ril<sintresse: 

Bef sl<ydd: 

Medeltidskyrkan i Idenor byggdes vid en havs
vik, som gick in i landet från norr. Den förkristna 
beigedomen fanns vid Vi, på fastlandet mitt emot 
Sund (se 8402-02). Viken snördes sedan av och 
bildade en sjö, vill<en sänktes och torrlades i 
slutet av 1700-talet. Hela den inre delen av viken 
har varit odlad mark, men de sankare partierna 
är nu utan hävd. Timrade lador finns fortfarande 
på inägorna. Bebyggelseläget har kontinuitet från 

Blå karta: !55 
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Socken: Idenor 
AJ·eal: 65 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K72, 
Arun: UFÖP(HÅSTA-IDENOR) 
Värdelo·iterier: b, c, d, e, f, g 
Befvärd: 

förhistorisk tid. Kyrkan med klockstapel och 
sockenmagasin ligger vid en gammal väg på en 
fornlämningsrik ås. Gårdarna i backen ligger vid 
ett vägkors. Tillsammans med Nybyns tre gamla 
gårdar och odlingsmarken bildas en intressant 
jordbruksmiljö. I torrbackarna finns fragment av 
slåtter- och betesgynnad flora. I den gamla 
hagmarken finns också terrasseringar, stenhägna
der och fossila vägslingor. 

Skala: l: 100 000 



ÖVERBERGE-SUND 
Gårdsanläggningar 

Nr : 8402-02 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Högt på en höjd ligger Överbcrge, en väl bevarad 
fyrlängad, men inte helt kringbyggd gård, som nu 
är hembygdsgård. Strax intillligger Sund, som 
är en lika välbevarad vinkelbyggd gård. Trots att 
utbyggnad av nya bostadsområden starkt på
verkat miljön finns öppen odlingsmark kring 
både Överberge och Sund. 

·, 
\ 
\ 

Socken: Idenor 
Areal: 6 ha 
Källor, övrigt : ÖP:73, 
An m: UFÖP(HÅSTA-IDENOR) 
Vät·del<riterier : b , c, e, f, g 
Befvård: 

• ~<!. ........ 

- _UtöJ:; } '~.., 
j .. ,·~: 

-+~~ :~~~~--~~~~·~.- .~~'7.~~~----~>w;~~~~~ 

\ 
\.,Mella?byn~:t' . 
' fritictsområde' • 

Blå karta: 155 Skala: l : l 00 000 
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MELLANBYN M FL 
Samling av byar i odlingslandskap 

Nr: 8402-05 
Klass: J 
Källot; riksintresse: 

Befskydd: 

Ungefår tre km från havet, vid Delängeråns 
utlopp ligger byarna Mellanbyn, Nederberge, 
Holm, Storbyn, Sveden, Hamre, Sunnanå och 
Solberg. Bygdens gamla kärna torde finnas kring 
Hanu·e och SUJmanå. Koncentrationen av gårdar 
och gårdarnas storlek antyder att bygden varit 
lika betydande som centrala Idenor. De ofta 
vinkelbyggda gårdarna är i allmänhet välbevara
de. En del har mycket ålderdomliga byggnader, 

Blå karta: 155 
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Socken: Idenor 
Areal: 120 ha 
Källor, övrigt: ÖP:N7l,K74, ÄoH:l83 

Värdeln·iterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

men huvuddelen är från 1800-talet. I den små
brutna odlingsmarken finns lador, gamla väg
slingor, hägnader, odlings rösen, husgrunder och 
rester av den äldre betesmarkens flora. Sålunda 
films på solbergs gamla bytomt en betad torr
backe med tractitionella fodennarksväxter som 
stagg, kattfot, bockrot och prästkrage. På hällar
na i hagen växer kärleksört och gul fetknopp. 

Skala: l: l 00 000 



SILJA 
Odlingsbygd kring ä 

N1·: 8403-01 
KJass: 2 
KäUor, riksintresse: 

Befsl{ydd: 

Silja är en avskild od lingsbygd kring Sunnanån 
väster om Sunnanåsjön. Bebyggelsen är spridd i 
den flacka delen. Gårdarna är i allmänhet stora, 
välbevarade 1800-talsgårdar. Det förekommer 
också ett antal småbruk av tidig 1900-talstyp. 
Dessutom finns några modernare hus. 

Åkerlandskapet är välhävdat medan tidigare 
slåtter- och betesmarker i stort är övergivna. En 
del fragment av den vilda, hävdberoende växlig
heten finns på några åkerrenar. Fortfarande finns 
öppna diken i åkrarna och även flera lador. I 

Blå karta: 155, 165 

Socken: Hälsiogtuna 
Areal: 130 ha 
Källor, övrigt: ÖP.K62 

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

Sunnanå, nordväst om den dominerande gården 
Slätte, finns en övergiven byggnad med kvarn 
och linberedningsverk. Denna och flera andra 
överloppsbyggnader är i stort behov av under
håll. På åkerholmar och i skogsdungar finns det 
många forn lämningar, som visar att hela dalen 
var tagen i anspråk under järnåldern. I utmarken 
väster och söder om Silja finns flera stenålders
boplatser. De antyder en mycket lång kontinuitet 
i utnyttjandet av bygden. 

Skala: l : l 00 000 
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KNÖSTAMFL 
Odlad dalgång 

Nr: 8403-02 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: RN.38, RK.203 

Mellan Hallstaåsen och Alltonsberget finns en 
odlad dalgång. Rader av byar och femlämning
ar i skogsbrynet mot nordost och dalgången 
bildar en betydelsefull miljö, som störs av 
Hudiksvalls flygfält i sydost. Även den omlagda 
Bergsjövägen splittrar miljön. Den gamla 
vägen, som band samman bebyggelsen och ett 
20-tal gravfält från järnåldern, kan dock fottfa-

Blå karta: 155, 165 
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Socken: Hälsiogtuna 
Areal: 240 ha 
Källor, övrigt: NVP.38, ÖP.N33,K6l 

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

rande följas. Backarna, vid fornlämningarna och 
efter den gamla vägen, hyser en del fragment av 
det äldre odlingslandskapets torrmarksvegetation. 
Ett par gårdar har höga byggnadshistoriska 
värden. Halsta Oppigården är en av Hälsingtunas 
bäst bevarade gårdar. Den är helt fyrbyggd och i 
sina äldsta delar från 1600-talet. 

Skala: 1:100 000 



KYRI(AN OCH TUNASJÖN 
Kyrlmmiljö och odlingslandskap 

Nr: 8403-03 
Klass: l 
Käll01; ril<sintresse: RN.38, RK.203 

Befskydd: 

Landhöjningslandskapet vid Häls i ngtuna kyrka 
och den sänkta Tunasjön, bar lång kontinuitet 
bakåt, med tydliga spår från järnåldern. Kyrkan 
är från 1100- 1500-talet. I byn Risberg, nord
väst om kyrkan, finns ett av bygdens äldsta hus, 
en oansenlig enkelstuga, som kan vara uppförd 
på 1600-talet. 

Tunbygård, sydost om kyrkan, ligger på 
ursprunglig plats. Boningshuset fick sin nu
varande gestaltning på 1870-talet. På For
saberget, öster om Tunasjön, finns en dominant 
fornborg. På bergets tidigare slagna och betade 
marker har lundvegetationen brett ut sig. 

Tunasjön har sänkts och i byn Finn flo, på 

Blå karta: 155, 165 

Socken : Hälsingtuna 
Areal: 340 ha 
Källor, övrigt: NVP.44, ÖP.N33,K61 

Vä rdel<l'iterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: FV 

sjöns västra sida, har de flesta av byns gårdar del 
i sjömarkerna. På byns västra sida bildar gårds
gravfålten ett 600 meter långt fomlämningsornrå
de. Månses är den bäst bevarade gårdsanlägg
ningen i byn. 

Den mindre och väl sammanhållna byn Hede 
har fått del av Tunasjön söder om dräne
ringskanalen. Hedes byggnader ligger ti ll stor del 
på ursprunglig plats. Jon-Ers och Hanses är väl 
bevarade representanter för hälsingskt byggnads
skick från 1800-talets förra hälft. 

Tunasjöns tidigare så betydelsefulla fo
dermarker växer igen. Detta gör att den tidigare 
förnämliga fågellokalen förlorar i värde. 

Ska la: 1: l 00 000 
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ÖSTANBRÄCKSJÖN, VI OCH FISKEBY 
Odlad dalgång 

Nr : 8403-04 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

I en forntida havsvik, med rikligajärnåldersläm
ningar, ligger en flack, od lad dalgång. Ett hund
ratal gravhögar markerar järnåldersbebyggelsens 
läge i övergång till utmarken. Den sentida 
bebyggelsen ligger i samma område. I dalbottnen 
finns den sänkta Östanbräcksjön, den utdikade 
Stormyran och den rätade Halstaån. De för 
järnåldersbonden viktiga våtmarkerna är således 

Blå karta: 155, 165 
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Socken: Hälsiogtuna 
Areal: 260 ha 
Källor, övrigt: NVP:45, ÖP:K64, N39 

Vät·del<:riterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

i sen tid till stor del torrlagda. Östanbräcksjön är 
bevuxen med säv och högstarr. Efter den senaste 
sänkningen, som skedde 1970, har sjön avsevärt 
försämrats som fågellokaL Bymiljöerna är 
byggnadshistoriskt intressanta. Gårdar, som är 
sammanbyggda i rad, förekommer oftare än de i 
vittkeL 

Skala: 1:100 000 



SMÄLSK 
OdJingslandskap i smal dalgång 

Nt·: 8403-05 
Klass: 2 
Källm·, riksintresse: 

Befskydd: 

I en smal dalgång finns ett mindre jordbruksfOre
tag av 1900-talstyp, men husgrunder och äldre 
ekonomibyggnader tyder på tidigare etablering. 
En äldre väg ut till Gackerön går genom betes
hagarna och förbi gårdshusen. Ett par hundra 
meter öster om gården finns en fomlämning. Vid 
Smälsk finns en rik flora, speciellt längs den 
sydexponerade dalsidan. Flera sydliga lundarter 
har påträffats i området, t ex hassel, nej likrot 
och vårlök. Beteshagarna hävdas men är delvis 
igenväxta, vilket har utarmat betesfloran. 

Blå karta: 155, 165 

Socken: Hälsingtuna 
Areal: 260 ha 
Källor, övrigt: NVP:46, ÖP:K64 

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

Skala: l : l 00 000 
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SÖDERÅ, BJ ÖRKA, MÅSTA OCH HAMRE 
Odlingslandsl,ap med slåttersjö 

Nr: 8403-06 
Klass: 2 
KäUor·, ril<sintresse: 

Befskydd: 

Byarna Söderå, Björka, Måsta, Hamre och Vi 
ligger på rad utefter den gamla vägsträckningen 
som följer Hanu-eåsen. Den mer eller mindre täta 
bebyggelsen hålls samman av landsvägen. Här 
finns många äldre byggnader, såsom port l i der, 
härbren och valvslagna stenkällare med eller utan 
överbyggnader. De äldsta gårdarna är fyrlängade 
och flera gårdar är trelängade. Uppe på åsen 
finns också fornlämningar. På åsens båda sidor 

Blå karta: 155, J 65 
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Socken: Hälsingttma 
Area l: 31 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K73 , K63, 
Anm: UFÖPK (HÅSTA-IDENOR) 
Vär del<riterier: b, c, e, f, g 
Befvår d: 

ligger den hävdade odlingsmarken. Längs lands
vägen och på åsens södra sluttning finns stenmu
rar och terrasseringar. Vi svall, med sin tidiga 
1900-talsbebyggelse, begränsar odlingsmarken i 
nordost. 

Mellan Söderå och Björka har väg E4 skurit 
genom åsen och delat denna. Helhetsbilden är 
därmed skadad. 

Skala: l: l 00 000 



STEG 
Odlingslandsl<ap 

Nr : 8404-0 1 
Klass: 3 
Källor, r il<sintresse: 

Befsl<ydd: 

Steg bildar en liten avskild bygd kring Holmsjö
bäcken. De få gårdarna och några småbtuk 
ligger spridda efter byvägen. Ett par av gårdarna 
har 1800-talskaraktär. Småbruken torde vara 
från 1900-talet. Åkrarna är små och skilda åt av 
öppna diken. Hävden är något eftersatt. En 
sommarladugård ligger på en ås sydost om byn. 
Bortom den finns en dränerad f d slåtteräng med 
ett björkplanteringsförsök från 1988. 

Blå karta: 165 

Socken: Rogsta 
Areal: 22 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K92, ÄoH: 177 

Värdel<l"iterier : a, b, c, f 
Befvård: 

Skala: l: l 00 000 
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MALSTA/FRÖLLAND/SYLTA 
Odlingslandskap i f d havsvik, fornlämningar 

Nr: 8404-03 
Klass: a, b: l, c: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Landskapet är omväxlande småbrutet och platt. 
Aharna är välhävdade medan renar och andra 
kantzoner ofta är bevuxna med sly. Ängslador är 
inte ovanliga. Bebyggelsen har blandad karaktär. 

a. I Sylta finns Udds, en stor gård som byggdes i 
samband med laga skifte år 1898. Till gården hör 
också en välbevarad smedja sammanbyggd med 
kolbod och flera lador. Särskilt anmärkningsvärt 
är att en storhässja finns bevarad. Det är den 
sista på ursprunglig plats i landskapet. storhäs
sjan hade sitt urspnmg i Ångermanland, men 
infördes i vissa trakter av Hälsingland på 1700-
talet. 

Blå karta: 165 
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Socl{en: Rogsta 
Areal: 180 ha 
Källo1; övrigt: ÖP:K86 

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

b. Malsta var en gång en järnåldersbygd i den 
innersta delen av den havsvik, som Via-Sunnan
åns dalgång bildade, ända till vikingatiden. Både 
den nedlagdajämvägen och den allmänna vägen 
genom området, som fick en nysträckning på 
1960-talet, har stört den äldre tomt- och ägo
strukturen. 

De viktigaste fornlämningarna består av 
tämligen stora högar och platsen för Malstaste
nen. De är belägna i två grupper 500 meter från 
varandra. Vid fornlämningarna norr om Backan 
är åkerstrukturen påfallande ålderdomlig. Smala 
åkerarmar slingrar mellan enklädda åkerholmar 

Skala: l : l 00 000 



med gravkullar och bildar tillsammans med 
odlade få l ten och ängslador en intressant miljö. 

Den andra gruppen, som frnns norr om 
Frölland, avslutar onu·ådct. Där fci1tas intrycket 
av fornJämn ingarna av bebyggelsen i östra delen 
av Malsta by. 

c. Bytomten i Frölland, med fyra, urspmngligen 
vinkelbyggda gårdar på rad, präglas av ett aktivt 
och modernt jordbruk. Bygden kring Sunnanån, 
öster om Fröiland är relativt ung och har vunnits 
genom omfattande utdikningar. 

Malstastenen 
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CENTRALA ROGSTA 
Odlingslandskap och kyrlrmiljö 

Nr: 8404-04 
Klass: l 
Källor, riJ{sintresse: 

Befskydd: 

I ett kulligt skogslandskap öppnar sig den lilla 
rogstabygden kring Garluöbäcken och Blästatjär
nen. "Ruxstadha" hade redan vid 1300-talets 
bötjan en egen kyrka. Den revs och ersattes av 
en ny år 1858. Byarna B lästa, Norråla·e m fl 
bildar tillsammans med kyrkmiljön en samman
hängande enhet. Jordbruket är i hög grad levan
de. Många gårdslägen har hög ålder och ännu 
återstår äldre välbevarade byggnader som ger 
bygden en ålderdomlig prägel. 

Blå karta: 155, 165 
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Socken: Rogsta 
Areal: 160 ha 
Källor, övrigt: NVP:40, ÖP:K88, N35 

Vät·dekriterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

Skala: l: l 00 000 



F ÄRDSJÖ/HÅCKSTA/ÖSTBY 
Odlingslandskap vid f d havsvik 

Nr: 8404-05 
Klass: l och 2 
Källor, ril<sintr·esse: 

Befslcydd: 

Byarna Färdsjö och Häcksta ligger på varsin 
sida av Häckstavikens innersta del. Den gamla 
landsvägen mellan Rogsta och Arnön binder 
samman byarna. Flera av gårdarna är välbevara
de med timrade byggnader från 1800-talet. 
Timmerlador finns på inägorna som också 
innehåller en del stenhägnader och odlingsrösen. 
Från Östby går en smal, odlad dalgång norrut 

·, 

Blå karta: 155, 165 

Socken: Rogsta 
Areal: 24 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K90,K91 

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

förbi Oppby till Smed-Pelles. Där finns betes
marker och en björkhage med gravfält. Övergiv
na gårdslägen fårekommer på åkerholmar och 
andra impediment. I skogsbrynen och nere vid 
vattnet står flera lador. Gårdarna är i regel väJ 
underhållna. Ett undantag utgör den intressanta 
Östby 3: l som är mycket förfallen. Åkern är 
oftast i bra hävd och även små ytor brukas. 

24 

36 

1-----+-----k~stholmen 
.,;Ha/vars är ~ , . <.>11 'l,t~~yddso1 
_, .•• l •• • • • • • • :•. 

~ .;:: :. .. 

Skala: l: l 00 000 
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ARNÖN 
Odlingslandskap i sl{ärgårdsmiljö 

Nr: 8404-06 
KJass: 2 
Källor, ril<sintresse: RN:47, RF:3 

Befslcydd: 

Vid Am ön finns Hornslandets enda odlade mark. 
Ett par genuina bondgårdar av småbrukskaraktär 
finns kvar med bibehållet jordbruk. Den brukade 
marken består av åker, betesvallar och hagar och 
bildar en fin entre för alla som söker sig ut på 
udden. Odlingslandskapet ligger som på en hylla 
över den trånga dal som bildar Hornslandets 
västra gräns. Under senare tid har Arnö by starkt 
påverkats och förtätats av fritidsbebyggelse. 

' · 

Blå karta: 155 
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Socken: Rogsta 
Areal: 12 ha 
Källor, övrigt: NVP:54, ÖP:N46 

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

24 

. .. 
l J . 

.HalvaJS är 
.' 2'1 

, .. 
':·:::~'FAd~t~kyddSOI 
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Skala: 1:100 000 



ÖSTANÅBERGET 
J(oloniområden 

Nr: 8405-11 
Klass: 3 
Käll01; riksintresse: 

Befskydd: 

Mellan en brant bergvägg och tillhörande ras
mark på västra sidan av Östanåberget och 
Viksjön finns ett kolonimmåde med täppor och 
små bodar. Denna odlade mark på det norra 
näset i sjön består av strandsediment, där en 
skalbank är inlagrad i gruset och sanden. Banken 
når drygt tio m över sjöns yta och sträcker sig ca 
300 m utefter stranden. Markstrukturen visar, att 
en större areal än det nuvarande koloniområdet 
varit odlad. Här växer bl a gullviva, vårä1t, 
brudsporre och darrgräs. 

Blå karta: 155 

Socken: Njutånger 
Areal: l ha 
Källor, öv.-igt: NVP:59 

Värdekriterier: d, e, f, g 
Befvård: 

Skala: 1:100000 

. .. 
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CENTRALA NJUTÅNGER 
Kyrkmiljö, odlingsbygd vid havsstrand 

Nr: 8405-12 
Klass: l 
Källor, r il<sintresse: RN:47, RK.:206, RF:3 

Bef sl<ydd: 

Vid den medeltida kyrkan och klockstapeln i 
Njutånger har det på 1900-talet vuxit fram en 
kyrkby med tätortsbebyggelse. Denna omfattas 
av ett jordbrukslandskap med välbevarad allmo
gebebyggelse från 1700- och 1800-talet. Till 
denna ansluter byn Kvavtjär i väster. I miljöns 
sydöstra del finns flera fiskebodar vid Njutång
ersfjärden. Dessa ansluter tätt intiJI Örängesgår
dar. Den senaste sträckningen av väg E4 klyver 
onu·ådet. 

Blå karta: 155 
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Socken: Njutånger 
Areal: 52 ha 
Källor, övl"igt: ÖP:N53, K77, 
Anm:UFÖP(NJUT ÅNGER) 
Värdel<riterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

Skala: 1:100000 



NEDRE NIANÅN 
Småbruten odlingsbygd (se även 8407-01) 

Nr: 8405-13 
Klass: 1 och 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Byarna Yästtjär, Nordmyra, Övernjöte och 
Niekora samt Bäckmora i Enånger ligger i ett 
omväxlande odlingslandskap. Gårdarna är i regel 
små och byggnadsgrupperna täta. Bebyggelsen 
är enhetlig och hör huvudsakligen till det sena 
1800-talet. I markerna finns timrade lador. 
Naturliga betesmarker är inte ovanliga. På de 
mindre åkrarna och betesvallarna finns odl ings
rösen och i ägogränser förekommer stengärdsgår
dar. 

Blå karta: 155 

Socken: Njutånger 
Areal: 210 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K29, K78 

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

Skala: l : J 00 000 

' .. · ':' f,[ " 
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BODARNA 
Gård med strandäng 

Nr: 8405-14 
Klass: 2 
Källot; riksintresse: 

Befskydd: 

Bodarna är en gård längst in i Byfjärden. Till 
gården hör kommunens ända hävdade havs
strandäng. Den är helt öppen och en av länets tre 
kända med arter som norskstarr, trådtåg, brun
skära och kärrspira. Även odlingsmarken och 
bebyggelsen längre ut längs vägen till Skälön har 
visst odlingshistoriskt intresse. Förmodligen har 
otmådet ursprungligen haft fåbodkaralctär. 

Blå karta: 155 
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Socken: Njutånger 
Areal: lO ha 
Källor, övrigt: ÄoH:184 

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

Skala: 1:100 000 



FUSKÅS 
Gårdar, nybrul< 

Nt·: 8406-02 
Klass: 2 
Källor, r iksintresse: 

Bef skydd: 

l ett dramatiskt landskap med de markanta 
Blacksås och Fuskåsbergen, som silhuetter i 
norr, ligger fyra små jordbruk vid den västra 
delen av Fuskåssjön. Bostadshus och ladugårdar 
är i huvudsak från 1900-talet. Mindre byggnader, 
som t ex lador, antyder dock ett tidigare ian
språktagande av marken. Åkermarken är i hävd, 
men driften sker av allt att döma extensivt. 

Blå karta: 155 

Socken: Nianfors 
Areal: 12 ha 
Källor, övrigt : 

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

Skala: l: l 00 000 
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KARLSNÄS 
Nybruk i finnbygd 

Nr: 8406-03 
Klass: l 
Källor, l'il<sintresse: 

Befskydd: 

Under Långåsens och Karlsnäsbergens sydbrant 
ligger Karlsnäsby på en liten udde i Stornien. 
Lönn växer i bergbranterna och floran är rik. Får 
betar på en del av den öppna marken. 

Bebyggelsen har många ålderdomliga drag. Bl 
a står en rad härbren längs landsvägen. Vid en 
bäck ett stycke från vägen finns en vattendriven 
anläggning där vattenhjulet håller på att falla 
sönder. 

Blå karta: 155 

144 

Socken: Nianfors 
Areal: 11 ha 
KäUm·, övrigt: NVP:61, ÖP:NSI 

Värdekriter ier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

Skala: l: l 00 000 



BÄCKMORA 
Odlingslandskap i bäckdal (se även 8405-13) 

Nt·: 8407-0l 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: 

Befskydd: 

Bäckmora bildar en liten avgränsad bygd kring 
Bäckmoraåns ravin. Odlingslandskapet inramas 
av höga berg och bebyggelsen är spridd längs 
dalsidoma. Här finns flera större bondgårdar 
med väl bevarad 1800-talskaraktär. Ersk-Anders 
är en bondgård från 1700-talet. 

Bäclanm·a bör ses som en del av den genuina 
odlingsbygd, som bildas av byarna Nickora, 
Övernjöte, Västtjär och Nordmyra i Njutångers 
socken. 

Socken: Enånger 
Areal: 38 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K29 

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

. . ~ 
.f ön . '' 
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.--,M " -

·:~.Bärön 

Blå karta: 155 

Yil ·n 
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t• • -· t:~-- '-- ......... ___ , 

Skala: l: l 00 000 

145 



CENTRALAENÅNGERSBYGDEN 
Odlingslandskap, kyrkmiljö, gårdar 

Nr: 8407-06 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:50, RK:234 

Be f si{)' d d: 

VidEnångersåns utlopp längst in i den långa 
En ångerfjärden ligger Enångers kyrkby och 
sockencentmm. En värdefull bebyggelsemiljö 
finns kring den gamla kyrkan. Denna både 
exteriö1t och interiö1t välbevarade medeltidskyr
ka ligger tillsammans med två prästgårdar från 
1700-talet och annan bebyggelse frän den tiden. I 
närheten fmns också ett gravfålt frän yngre 
järnåldern. 

Socken: Enånger 
Areal: 312ha 
Källor, övrigt: NVP:70, ÖP:N58, K27 

Värdel<rite.-ier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: FV 

Enångersån rinner i en djup da l. Vid Tosätter och 
Boda vidgas dalbottnen och bildar grund fOr 
odlad bygd. Ån är ett förnämligt reproduktions
vatten får lekvandrande fisk. 

Tosätter har karaktär av utanvidsornråde. Här 
finns flera mindre jordbruksfastigheter och torp, 
men också ett par större gårdar. 

l• 

.. ' 
.fe ön,•· 

·: •• Bärön . • ' 

.- c ... __ ,_,.. ..... .. ..... , 

Blå karta: 155 Skala: l: l 00 000 
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HÅLSÄNGE, FLÄCKA 
Odlingslandskap med ursprunglig prägel 

Nr: 8407-07 
KJass: l 
Källor, .-il<sintresse: RN:47, RF:3 

Befskydd: 

Hålsä nge by består av en sammanhållen bygg
nadsgrupp medan Fläcka mer har gårdar av 
utanvidskaraktär. På den i ganska sen tid ian
språktagna havsbottnen står flera lador. Odlings
landskapet inramas i söder av bergssluttningar, 
medan Fläcka viken, en sedan länge isolerad och 
numera igenväxt havsvik, och Silverfjärden 
bildar gräns i norr. Större delen av odlingsmar
ken är i bra hävd. Även en del naturbetesmarker 

Blå karta: 155 

Socken : Enånger 
Areal: 82 ha 
Källor, övrigt: ÖP:N59 

Värdekriterict·: a, b, c, d, e, f, g 
Befvåt·d: 

nyttjas. 
Bladvass täcker centrala delen av Fläckavi

ken. Vassarna omges av ett 50-70 meter brett 
bälte med tuviga starnnader. När betestrycket 
var hårdare och även vass skördades var viken 
ett tillhåll for åtski lliga änder och vadare samt 
brun kärrhök. Nu är viken en god fågellokal for 
främst sumphöns och sångare. 

.. ' 
,f an:· 

RA n 

.F 

Skala: 1:100 000 
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V ÄSTRA OCH ÖSTRA BÖLAN MED LINDEFALLET 
Odlingsbygd 

Nr: 8407-08 
Klass: l 
Källor, r iksintresse: RN:53, 44 

Bef skydd: 

På 1700-talet kallades byn "Böland" och delades 
av landsvägen i en östra och en västra del. Från 
Bölan och ut til l havet har landhöjningen skapat 
en kontinuerlig serie av olika långt utvecklade 
myrar. En del av dessa har dränerats och odlats 
upp. Väsh·a Bölan förtätades i slutet av 1800-
talet. Flera egnahem och villor från den tiden 
blandas med modernare hus. Ett mindre utan
vidsområde med några äldre torp finns också. 
Naturbetesmarker förekommer. 

Östra Bölans bykärna ligger utmed en bygata. 
Den består av flera relativt välbevarade bondgår
dar av 1800-talstyp. De är ofta trebyggda och 

. _ _,~ 
?'·· ....... , 
ts;r,. ' ..... 
138 .' •• ':l o 

Socken: E nånger 
Areal: 230 ba 
Källor, övrigt: NVP:78,79,80, 
ÖP:N65, 66, 67, K28, ÄoH: 185 
Värdekritcrier : a, b, c, d, e, f, g 
Bef värd: 

med öppningen mot vägen. En vackert meandran
de bäck rinner genom det öppna landskapet fram 
till vad som tidigare var våtslåttermark. Denna är 
nu dränerad tillsammans med Bölasjön. Efter det 
att Bölasjön sänktes har ytterligare gårdar byggts 
i utkanten av odlingsmarken, "Utiänget". På 
åkrarna står förhållandevis många smålador, 
flera i timmer. 

Lindefallet är en för Hälsingland klassisk 
lokal med de odlingsindikerande ädla lövträden 
lind, alm och lönn norr om Lindesjön. Platsen 
har med all sannolikhet vårdats och haft betydel
se som leverantör av lövfoder till bygdens djur. 

·::,Bärön 
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· , Kär 
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Blå karta: 155 Skala: l : l 00 000 
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LÅNGVINDSBRUK 
Bruksmiljö med odlingsmarl< 

Nr: 8407-10 
KJass: 3 
Källor, ril<sintresse: RN:53 

Bef sl<ydd: 

I det stora, flackt si utta n de landområdet mellan 
havet och väg E4, söder om Böl an, har landhöj
ningen skapat en kontinuerlig serie av olika långt 
utvecklade myrar. Sjöar av olika storlek finns 
även insprängda i terrängen. l ett stråk mot 
nordväst från Särfjärden är några kärr upp
odlade. Så är även fallet med ett par myrar 

Socken: Enånger 
Areal: 26 ha 
Källor, övrigt: NVP:80, ÖP:K30 

Värdel<riterie•·: b, c, e, f, g 
Befvård: 

mellan Gångsjö och Östra Bölan. 
Med ett bra hamnläge inne i Långvindsfjärden 

anlades 1687 Långvinds bruk. Betydande delar 
av denna nu nedlagda och fårfallna storindustri 
återstår ännu. Till brukets många byggnader hör 
anläggningens jordbruksdrift. 
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Blå karta: 155 Skala: l : l 00 000 
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ÖVERÄLVE,VABÄCKEN 
Odlingslandskap, gärdar, fäbod 

Nr: 8408-01 
Klass: 2 
Källot; riksintt·esse: 

Befskydd: 

Där övre delen av Lumpån rinner ut i Älvessjön, 
finns en liten bygd med ett väl hävdat, kuperat 
odlingslandskap med ett halvdussin gårdar och 
några småställen. Många åkrar är små och 
oregelbundna, men åkermarken brukas och kor 
går ute på bete. Marken kring norra delen av 
Älvessjön hör till B juråkers socken. 

Ungefår en halvmi l nordväst om byn ligger 
Vabäckens fåbodvall. Den ligger i en flack dal 

Blå karta: 165 

150 

Socken: Delsbo 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt: 

Värdekrite.-ier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

vid en luaftigt meandrande bäck. Den omfattande 
odlingsmarken är lätt att urskilja, fastän den 
övergavs för drygt trettio år sedan. På vallen 
finns tre fåbodar. Samtliga ligger på norra sidan 
av bäcken. Den västra fåboden är mest impone
rande. Den består av en enkelstuga med vind 
sammanbunden med få huset genom ett lider. 
Nära bäcken finns grunderna efter en liten 
enkelstuga och en bod. 

Skala: l : l 00 000 



LUMPÅNSDALGÅNG 
Bodlandsbygd, gårdar vid å och sjö 

Nr: 8408-02 
Klass: l 
Källor, r il<sintresse: 

Befsl<ydd: 

Från Bjartåns sammanflöde med Lumpån finns i 
ådalen ett bodlandsområde med bebyggelse i 
Knaggälve, Baggälve, Högtomt, Venås och Åbo. 
I den småkuperade lumpådalgången ser man från 
bodlandsby till bodlandsby. Vid Åbo lämnar 
bygden ådalen och vinklar av mot f d lsbosjön, 
Brändbotjärn och Smedsbotjärn vilka alla tre ratt 
namn av gamla bod land. Bebyggelsen är välbe
varad och marken välhävdad. Som enskild gård 
är Smedsbo värd all nämna. Den har en stor 

Blå karta: 165 

Socken: Dels bo 
Areal: 145 ha 
Källor, övl"igt: ÖP:K 16, N25, 26, 
Anm:PM 799:4X216 
Vär·del<riterier·: a, b, c, e, f, g 
Bef vård: 

trelängad byggnad och flera mindre. 
Den småbrutna bygden vid Lumparåns utlopp 

i Backsjön, med bl a Norrväna, Sörväna, Back
en, Näset och Lumpå kvarn, är tätare bebyggd 
än bodlandsområdet längre upp efter ån. Den 
saknar dock egentligen byar. De flesta gårdarna 
ligger ensamma och väl synliga. Vid sjön går den 
odlade marken ofta direkt över i öppna strand
ängar. 

Skala: l : l 00 000 
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DELSBO CENTRALBYGD 
Odlingslandsl{ap, kyrkmiljö, fornlämningar 

Nr: 8408-03 
Klass: l 
Källor, ril<sintresse: RN:29, RK:212, RF:6 

Befskydd: 

Delsbokyrka ligger i kärnan av jordbruks
bygden, vid Södra DelJens västra vik. Vi och Ås 
byar bär flera spår av äldre bebyggelse och 
Gubbåkem på Ås är socknens största gravfålt. I 
Västeräng finns traditionella hälsingegårdar i rad 
i en sluttning mot söder och med de odlade 
markerna omkring. Fjärdsätter, Åkre, Linfläck 
och Duvnäs är byar och gårdar i markerade 
höjdlägen över den böljande bygden mellan 
Rångsjön och Morasjön. Hovra och Bondeho är 
gårdar, som skiljs åt av en skogskulle. Den 
typiska hälsingegården Hovra har alltid varit 

Blå karta: 165 
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Socken: Delsbo 
Areal: l 600 ha 
Källor, övrigt: ÖP :N26, Kl, K17, 
ÄoH:178, Anm:PM 1979:4X212-14 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef våt·d: FV, NOLA 

ensamgård, medan Bondeho delades på 1700-
talet. Gårdarna ligger i höjdlägen ochjordbmks
marken ligger mellan Duvnäsbäcken i söder och 
Vedmyravägen i norr. Backen utgörs av dubbel
gårdar på en kulle vid Backsjöns strand. I 
sluttningen mot sjön ligger odlingsmarken. På 
norra sidan av Stömnesjön ligger Finnträtan, med 
välhävdade åker- och hagmarker. Prästkrage, 
liten blåklocka, bockrot, stagg och höstlåsbräken 
hör till hagväxterna. Marken är rik på odlings
spår som rösen, delar av stenmurar, åkerstruktu
rer och en del titmade byggnader. 

Skala: l :l 00 000 

Söära l 
43 



Delsbo centralbygd 

153 



KARLSBRUKET 
Ny bruk 

Nr: 8408-1 J 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Ensamt i skogen, på västra sidan av en sadel 
mellan två mindre höjder ligger Karlsbruket 
Husen finns kvar, men stället är inte permanent
bebott. I dalföret nedanför de hävdade täkterna 
rinner en bäck. Här dominerar en högörtsvegeta
tion. Fragment av torrare fodermarkers naturliga 
attstock förekommer också. 

Blå katta: 155, 165 
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Socken: Delsbo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: 

Värdelcriterier: a, b, c, d, f, g 
Befvård: 

Skala: l: l 00 000 



BOBYGDEN, SVEDJA 
Odlingslandslmp med bodlandsursprung 

Nr: 8408-12 
Klass: l 
Källor, riksintt·esse: 

Befskydd: 

I isolerad skogsbygd finns bl a gårdarna/byarna 
Norrberg, Nyåker, Vitterarv, Loppet, Oppsjö 
(Stensjön) Vallsta, Svedja, Västanäng, Prätting
berg, Glo m bo, Östertolbo, Skog och Tjänunyra. 
Längst i öster, vid Hansesjön och isolerad från 
den övriga bygden, ligger gården Stensjön. 
Omfattande mossodlingar är sedan länge ned lag-

Blå karta: 155, 165 

Socken: Delsbo 
Areal: 480 ha 
Källor, övrigt: NVP:42, ÖP:N37, Kl8, 
Kl9 
Värdel<ritel"ier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

da, men de forna myrslåttermarkerna är fortfa
rande lätta att uppfatta. Svedja utgör en bymiljö i 
markerat höjdläge utefter åsrygg. Byggnaderna 
med bevarad äldre gårdskaraktär ligger samlade 
efter en åsväg. Odlade marker finns både norr 
och söder om denna. På ängarna och fälten står 
lador. Den östra delen är bäst bevarad. 

Skala: 1:100 000 
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NORRA FURUBERG 
Finnbygd 

Nr: 8409-02 
Klass: 3 
KäUor, riksintresse: 

Befskydd: 

Vid Norra Furuberg förekommer ängs-och 
hagmarker med intressant flora. Den bäst sam
manhållna miljön finJ1S vid Västigården och 
Öst i gården. Hackslåttrester finns även vid 
Bygget (Furuberg l :9, l: l 0). Särskilt intressant 
är forekomsten av ängsväxterna brudspone, 
fåttgentiana och smörboll. Odlingshistoriskt har 
nyodlingssträvandena på Niklasåsens östsida, 
Linderås, Nylandet, Hybblen, Niklastorpet, 
Norra Sveden, Östra täkten och Ahaila också ett 
intresse. 

Blå karta: 165 
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Socken: Bjuråker 
Areal: 12 ha 
Källor, övrigt: NVP:6, ÖP:N4, ÄoH:169 

Värdel<riteriea·: a, e, f 
Befvård: 

Skala: l: l 00 000 



FLINTTORPET/OXÅSEN/BYGGET 
Nybyggen, finntorp 

Nr: 8409-03 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Gårdarna har ålderdomlig karaktär och hävd
beroende flora. Flinttorpet ligger i Pappetåsens 
branta sydvästsluttning ner mot Furuberg. 
Boningshuset är från bö1jan av seklet, medan de 
tre uthusen vittnar om en äldre historia. Några 
lador på odlingama understryker det ålderdomli
ga intlycket. Manbyggnaden på Oxåsen har ett 
typiskt finskt läge högst upp över odlingsmarken. 
I sydsluttningen har mycket odlingssten samlats. 

Blå karta: 165 

Socken: Bjuråker 
Areal: 4 ha 
Källor, övrigt: NVP:8, ÄoH: 170-172 

Värdekriterier: a, b, c, e, g 
Bcfvård: 

Av husgrunder och andra lämningar att döma är 
inte de övriga två husen, bostadshus och uthus, 
ursprungliga utan flyttade hit. Vid uppfartsvägen 
till gården och Flinttorpet, som delar åkern i två 
skiften står en lada. Där fmns också en ter
rassering av åkern. Den brukade marken hör till 
Bygget, som ligger några hundra meter österut. 
Namn i omgivningen tyder på finsk närvaro vid 
bebyggelseetableringen. 

Skala: l: l 00 000 
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BJÖRSARV MED ALSJÖ 
Odlingslandskap, bodlandsursprung och skogsarbetarby 

Nr: 8409-04 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RN:lO 

I Björsarv bötjade den fasta bebyggelsen etable
ras för ungefår 400 år sedan. T byn finns flera 
äldre timmerhus. Gårdarna är samlade i en 
tämligen tät bykärna men med en viss spridning 
utanför. Med Väst på Heds slutar den öppna 
bygden i nordväst. skogsarbetarbyn i AJsjö 
består av åtta likadana röda trähus med 1950-
talskaraktär i sydsluttningen. Etableringen visar 
på skogsbtukets oförmåga att bilda bygd utan 
stöd av andra näringar. 

Blå karta: 165 
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Socken: Bjuråker 
Areal: 29 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K8,K 11 ,N 14 

Värdekriterier : a, b, c, g 
Befvård: 

Ska la: l: l 00 000 



ÄNGEBO/HOLMBERG/DALA 
Odlingsbygd med bodlandsursprung, nybyggen 

Nr: 8409-09 
Klass: a:2, b: l 
Källor, riksintresse: Övr:Nl O 

Befsl{ydd: 

Svågans meandrade lopp mellan Änge bo och 
Dala är geologiskt mycket intressant. Älven är 
här grunt nedskuren i de omgivande, på ytan 
kulliga och delvis odlade, dalsedimenten. Flera 
generationer älvfåror kan urskiljas. Svågan är 
också riksintressant ur fiskebiologisk synptmkt, 
bl a som lekvatten för den storvuxna insjööring 
som kallas Dellenlax. 

a. Änge bo ligger i en södersluttning mot Svågan. 
Den fasta bebyggelsen bötjade etableras för 
ungefår 400 år sedan. Nu har bl a torp, småbruk 

Blå karta: 164, 165 

Socken: Bjuråker 
Areal: 425 ha 
Källor, övrigt: NVP: 16, ÖP:N 14,K5-6 

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

och egnahem förtätat den gamla by kärnan av 
stora äldre bondgårdar och gett Ängeho karaktär 
av tät01t. 

b. I Dala är den fasta bebyggelsen troligen äldre. 
Här går odlingsmarken också ner till ån. I 
Holmberg, på södra sidan av Svågan, ligger 
gårdarna på ett karaktäristiskt sätt utefter skogs
kanten och landsvägen och med odlingsmarken 
mellan sig och älven. Marken är i regel väl 
hävdad. 

Skala: 1: l 00 000 
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STRÅSJÖ 
Odlingsbygd i sjödal 

Nr: 8409-10 
Klass: l 
Källor, riksintresse: Övr:NR40 

Befskydd: 

Den fasta bosättningen i stråsjöbygden är äldre 
än i Svågadalen strax non därom. I 1500-
talskällorna redovisas sex eller nio gårdar. 
stråsjösjön och dalgången mot sydost omges av 
ett storkuperat landskap med höga skogsklädda 
berg. Gårdarna är placerade i radbyliknande 
fmm längs vägen som följer dalens norra sida. 

Blå karta: 164, 165 
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Socken: Bjuråker 
Areal: 180 ha 
Källor, önigt: NVP: 13, 15, ÖP:K7 

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

Modemiserad jordbruksbebyggelse blandas med 
äldre oförvanskade byggnader. På gården Kusens 
står t ex ett ålderdomligt härbre i två våningar. 
Flera lador står levar ute på ägorna. Äldre 
fruktträd och inslag av naturliga fodeimarksväx
ter förekommer. Viss igenväxning och fårfall 
pågår. 

Skala: 1:100 000 



NORRHAVRA 
Odlingslandskap vid sjö 

N r: 8409-11 
Klass: 2 
KäUor, riksintresse: Övr:NR40 

Befskydd: 

På norra stranden av Norrhavrasjön, ca 30 m 
över sjöytan och vid vägskälet mot Ängebo, 
bildar fem gårdar och ett par mindre ställen en 
levande by- och odlingsmi ljö i bra hävd. Hus av 
äldre karaktär finns bland de modemiserade och 
ombyggda byggnaderna. Åkermarken går ända 
ner till sjöstranden och inslag av naturliga 
fodermarksväxter forekommer. 

Blå karta: 164, 165 

Socken: Bjuråker 
Areal: 5 ha 
Källor, övrigt: ÖP:N13 

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

Skala: l: l 00 000 
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YTTERHAVRA 
Odlingslandskap vid sänl{t sjö, nybygge 

Nr : 8409-13 
Klass: 2 
KäUor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Halvvägs på den gamla vägen mellan Stråsjö och 
Västansjö vid Dellen, ligger byn Ytterbavra med 
tre gårdar. En av dem är nybygget Måckas eller 
Ytterhavratorpet, som anlades på 1820-talet av 
en inflyttad dalkarl. På en av de välhävdade 
täkterna ner mot den utdikade och forna slåtter
marken Havresjön står en stor timmerlada. Den 
fd sjön är känd som en god fågellokaL 

Blå karta: 165 

162 

Socken: Bjuråker 
Areal: 5 ha 
Källor, övrigt: NVP:l9, ÖP:N 17 

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

Skala: l: l 00 000 



BRICKA/SVEDJEBO/LIA 
Odlingslandskap i älvdal 

Nr : 8409-14 
Klass: l 
Källor, r iksintresse: Övr:N l O 

Befskydd: 

Vid Bricka är Svågan djupt nerskuren i sedimen
ten och omges av branta, ibland över 30 m höga 
ravinsidor. Till stor del är landskapet öppet och 
hävdat. Gårdsanläggningen har ett bostadshus 
från sekelskiftet med en hel del äldre byggnader 
som härbren, bakstuga etc runt omkring. Först i 
slutet av 1600-talct ftnns uppgifter om en bofast 
bonde i Bricka. Tidigare hade platsen fungerat 
som bodland. l Gårdsmyra och Svedjebo fanns 
dock gårdar på 1500-talet. Idag ligger gårdarna 
spridda på sedimentplatån, under 

Blå karta: 165 

Socken: Bjuråker 
Areal: 175 ha 
Källor, övrigt: NYP: 15, ÖP:K4, N 14 

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

det branta Dyrmyrsberget Sörl ia och Norrlia har 
vanligtvis sammanfåtts under benämningen Lia. 
Flera husgrunder antyder att byn fårändrades 
starkt vid laga skiftet. De kvarvarande gårdarna j 
Norrlia bildar nu en intressant bymiljö som 
bevarar mycket av dalens äldre karaktär. Nord
väst om Per-Hans i Sörl ia finns en tre hektar stor 
natur l i g betesmark med det gamla landskapets 
typiska hagmarksväxter. Ett par särskilt tydliga 
bebyggelselämningar efter stora gårdar finns vid 
Lars-O Is. 

Delle._,_n=----+ 
r -

Skala: l : l 00 000 
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SKÄRÅS 
Gårdar vid sjö, nybruk/bodland 

Nr: 8409-15 
Klass: 2 
KäUor, riksintresse: 

Befslcydd: 

Skärås är förmodligen ett gammalt bodland som 
fått fast bosättning ganska sent. En av gårdarna, 
har kvar en ålderdomlig karaktär. I övrigt är 
ladugård och bostadshus tämligen moderna. 
Röjningar pågår för att åter få igenväxna od
lingsmarker i hävd. Betesdjur går åtminstone viss 
tid i naturliga hagmarker med ett glest björkbe
stånd. 

Blå karta: 165 

164 

Socken: Bjuråker 
Areal: 5 ha 
Källor, övrigt: 

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

Skala: l: l 00 000 



SLÄTTJÄRN 
Nybruk, skogsgård 

Nr: 8409-17 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Gården Slättjärn ligger ensam i skogen på västra 
sidan om vägen mellan Anderbo och Sumåsval
len. Gårdsgruppen, med bostadshus och ett 
flerta l uthus, ligger nära vägen i den norra delen 
av de öppna markerna. Dessa ligger i en sydväst
sluttning mot Anderbobäcken, som här rinner 
genom de små tjärnarna Jostjärn och Slättjäm. 

Blå karta: 165 

Socken: Bjuråker 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt: 

Värdekriterier: a, b, c, d, g 
Befvärd: 

En intressant odlingsgradient bildas från bäcken/ 
småtjärnarna upp till de torra backarna vid 
gården. På täkterna mellan busen och Slättjäm 
finns en lada och några stora block i odlingsmar
ken, som annars är fri från hinder. Längst i öster 
har några åkrar legat obrukade sedan 1950-talet, 
annars är marken i god hävd. 

Nällqrön_-,_, / 

~--~'~r~----~~---

' / 

Skala: l: l 00 000 

/ ' 
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MOVIKEN MED ANDERBO 
Bruksmiljö, med odlingslandskap 

Nr: 8409-18 
Klass: l 
Källor, l'il<sint resse: RN:35, RK:201, RF;6 

Bef sl<ydd: BM 

l anslutning till masugnen i Moviken finns ett 
odlingslandskap med hagmark. Masugnen var i 
drift under åren 1796-1937. Användningen av 
slaggsten visar grovt den angränsande bebyggel
sens koppling till anläggningen. Fortfarande 
finns ett fungerande jordbruk knutet till den 
gamla Hyttbyn. Lador och öppna diken förekom
mer på odlingsmarken ner mot Dellen. Söder om 

i 

Socken: Bjuråker 
Areal: 46 ha 
Källor, övrigt: NVP:29a, ÖPK9,N26, 
ÄoH:174 
Värdel<riterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: 

landsvägen vid Anderbo finns en hage med rik 
flora. Av särskilt intresse är den rika förekomsten 
av brudsporre. Stor blåklocka, rödklint och 
låsbräken är andra intressanta inslag. Mellan de 
öppna markerna vid Moviken och Anderbo finns 
ett sedan länge övergivet parti av ängs- och 
betesmark. 

Niillf!,tön --• .. - - ·./"';:-

.' , 
_, 

/ 
/ 

l 

_,- _,._N_orr Delle:.!..!_n_-1--__ _ ~·f,:.:-~-'--,----,--jrcf 
// ·:;-•• ""=' .43 l 

Niisudden •. ~- • 
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Blå karta: 165 Skala: l: l 00 000 
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AVHOLM OCH HÄSTNÄS 
Odlingslandskap vid sjö 

Nr: 8409-19 
Klass: 2 
Källot; ril{sintrcsse: RN:35, RF:6 

Befsl{ydd: 

Avholm bildar en bymiljö som naturligt avgrän
sas av det höga Avholmsberget i norr och väster 
och Dellen i öster. De sex, sju gårdarna ligger 
tätt inti ll skogen och berget. De brukade marker
na fortsätter ända ner till sjöstranden. Hästnäs 
ligger som ensam gård på sitt näs i Dellen någon 
km nordost om Avholm. Landsvägen till Movi
ken och Strömbacka g~r i bergssluttningen högt 
över gården, som har kommit att bilda ett karak
täristiskt landmärke. 

Blå karta: 165 

Socken: Bjuråker 
Areal: 60 ha 
Källor, övrigt: ÖP:N26 

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

/ 
/ 

Nä suddon 
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Skala: l : l 00 000 
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BJURÅKERS KYRKBY 
Odlingslandskap vid sjö, kyrkmiljö 

Nr : 8409-20 
Klass: l 
Källor, riksin tresse: RN:35, RK:212 

Befskydd: 

Den centrala jordbruksbygden kring B juråkers 
1700-tals kyrka innehålJer flera välhållna gårdar. 
Kyrkan är mittpunkt i bygden, som öppnar sig 
mot Dellen i norr och Tjärnatjärn i sydväst. 
Socknens enda med säkerhet bestämda förhisto
riska gravanläggning, en hög, finns i Kyrkbyn. 
Bondgårdarna ligger på låga höjder i landskapet 
medan de odlade fälten sluttar mot sjöarna. Till 

Blå karta: 165 

168 

Socken: Bjuråker 
Areal: 330 ha 
Käll01; övrigt: ÖP:N26, Kl 
Anm:PM79:4 X229 
Värdekriterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvärd: 

gårdarna hör härbren, bodar, lador och andra 
uthus. Manbyggnaderna är ofta stora, i två 
våningar, men med smala huskroppar. De yngre 
hus som finns, är bredare och kan även ha 
veranda. På ursprunglig plats invid Tjärnatjärn 
ligger socknens hembygdsgård. Odlingslandska
pet och dess byggnader är viktigt som helhet, 
men splittras av de nya vägarna genom bygden. 

Skala: l: l 00 000 

l 
l 

- -~---

Sö~:i!a i 
l 43 
l 

---- --1--
1 



FÖNEBO 
Bodlandsbygd med sentida ny bruk 

Nr: 841 0-0 l 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: RN:35, RF:RF6 

Befskydd: 

Utefter Norra Dellens nordvästra strand har 
funnits flera bodland, som fått bofast befolkning. 
Etableringen av Strömbacka järnverk 1744 hade 
viss betydelse i sammanhanget. l den då obanade 
och glest befolkade skogstrakten behövdes både 
fast och tillfålligt anställda för brukens behov. 
Etableringen av nybruk tog fatt på allvar efter 

Socken: Non·bo 
Areal: 23 ha 
Källor, övrigt: ÖP:N26 

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

1756 då P A Örnsköld förvärvat företaget. 
Fågelvägen är det en knapp halvmil från Fönebo 
till såväl Strömbacka som Moviken, där en 
masugn uppfördes 1796. Gårdarna i Fönebo 
torde härröra från denna tid. De byggnader som 
finns idag är dock av senare datum. staggsten 
från bruket ingår i en del husgrunder. 

N§tt~rö!' .-1 
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Blå karta: 165 Skala: l : l 00 000 
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JÄRNBLÄSTEN 
Nybygge 

Nr: 8410-03 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Järnblästen är ett ensamt nybygge från slutet av 
1700-talct. Järnblästen har fått sitt namn av att 
myrmalms-tillverkning har skett på platsen. En 
drygt 100 kvadratmeter vid slaggvarp vittnar om 
detta. Fyra socknar möts på platsen; Bergsjö och 
Ilsbo i Nordanstig samt NotTbo och Forsa i 
Hudiksvall. Under senare tid har Järnblästen haft 

1 

l 
·:-.., -'d \,.t , , 

Blå karta: 165 

170 

Socl<en: Non·bo 
Areal: 6 ha 
Källor, övrigt: 

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

två gårdar: en i Not-rbo och en i Forsa. 1964 
forstördes gården i Forsa fullständigt av eld. Den 
andra gården, som står obebodd en stor del av 
året, är en vinkelbygd anläggning med en välbe
varad parstuga hopbyggd med ekonomidelen. 
Odlingsmarken hålls öppen genom sporadisk 
slåtter. 

Skala: l : l 00 000 



SANDMYRAN, TJÄRNVALLEN, FUNNERVALLEN 
OCH UNDERVALLEN 

Nybyggen, skogsarbetarkojor och fäbodar 

Nr: 8410-05 
KJass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef sl<ydd: 

Kolarstigen är en ca 25 kilometer lång vand
ringsled mellan Sörgimma i B juråker och Hall
bovallen i Hög. Leden binder samman flera 
fäbodmiljöer och andra intressanta platser i 
Norrbos utmarker. 

Sandmyran består av två gårdar. En mindre 
del av de gamla odlingsmarkerna hålls öppna 
med extensiv slåtter. Den norra gården, som varit 
tom länge, har bostads- och ekonomidel i en och 
samma länga. Bostadshuset till södra gården har 
1900-talskaraktär men mer ålderdomliga uthus. 
På Tjämvallen finns idag bara en bostuga och ett 
sta U kvar. Byggnaderna är sentida och har 
förmodligen uppfOrts för skogsar~etare sedan 

Blå karta: 165 

Socl<en: Nonbo 
Areal: 5 ha 
Källor·, övrigt: 

Värdekriterier: b, e, f, g 
Befvärd : 

fäbodvallen lagts öde. Stugan är öppen fOr 
vandrare längs Kolarstigen. Källargropar, 
husgrunder odlingsrösen och andra odlingsspår 
tyder på att vallen varit betydande och haft 
åtminstone tiotalet få bodar. 

Funnervallen ligger mellan två höjder. Bygg
naderna består av en enkel bostuga, ett stall och 
en sommarstuga samt en slaktlada av plåt. 

Undervallens sista kvarvarande byggnad 
består av en dåligt under hållen bostuga. Hus
grunder, rösen, dikad sankmark och andra spår 
tyder på att vallen en gång varit ganska stor. 
Vallkällan underhålls fo r vandrarna. 

Skala: l : l 00 000 
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KYRKAN OCH NORRBOBYN 
Kyrkmiljö och odlingslandskap med intagor vid sjö, fornlämning 

N r : 8410-08 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:35, RF:6 

Befskydd: 

När Norrbos kyrka byggdes på Dellennäset år 
1799, var forsamlingens medeltidskyrka riven. 
Klockan från den gamla kyrkan är Hälsinglands 
äldsta. Söder om kyrkan går den gam la landsvä
gen mellan Forsa och Delsbo. Längs denna, mitt 
emot kyrkan finns en rad byggnader, som hör till 
fOrsami ingen. Hit har också flyttats ett mycket 
gammalt timmerhus .l en hage söder om byggna
derna finns ett stortjärnåldersgravfält Av spåren 
i omgivande åkermark att döma har det varit 
betydligt större. På gravfåltet och vid kyrkan 
finns en for Hälsingland ovanlig torrängsvegeta
tion med bl a sanddraba, backförgätmigej och 

Blå karta: 165 
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Socken: Non·bo 
Areal: 160 ha 
Källor, övrigt: NVP:29C, ÖP:N26, K83 
Anm:PM79:X227 
Värdel<riterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

rödkämpar. 
Norrbobyns bebyggelse är mycket gammal. 

De välbevarade gårdarna ligger karaktäristiskt i 
ett markant höjdläge längs den gamla landsvä
gen. Utsikten över den odlade marken i sluttning
en ner mot Södra Dellen är vidsträckt. Några 
gårdar har forsvunnit, huvudsakligen under 
1800-talet, men den radbylilmande byshukturen 
är ändå påfallande. Gårdarnas placering kan 
vara följden av en medveten reglering i äldre tid. 
Till byn hör ett utanvidsonu·åde med låga, små 
bostadshus, hopbyggda med uthus i vinkel samt 
med det faluröda timret helt utan paneler. 

Skala: l : l 00 000 



l utmarken tre till fem kilometer norr om byn, 
finns två odlingar, som fortfarande är i hävd. Till 
den närmaste, som haft dubbelt så stor omfatt
ning, hör tre lador/bodar och ett stall. Till den 
avlägsnaste, vid Syltaviken, hör två lador, ett 
stall och en mycket liten, nyligen renoverad, 
bostuga med öppen spis. Skötseln av dessa 
intagor på utmarken har varit så omfattande att 
det varit nödvändigt övernatta med dragdjuren 
och även att förvara redskap där. 

Norrby kyrka med järnåldersgravfältet till vänster 
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HÅLSJÖ 
Odlingsbygd vid sjö 

Nr: 8410-09 
Klass: l 
Källor, r il<sint resse: RN:35, Rf:6 

Bef skydd: NVL(HÅLSJÖHOLMEN) 

Hålsjö by ligger i en svag sluttning ner mot 
Södra Dellen. Flera av de större gårdarna har 
genom morderniseringar och avveckling av det 
egna jordbruket förlorat sin gamla karaktär. 
Ä ven om en del uthus är utan funktion och hotas 
av forfall hålls jorden i regel i hävd genom någon 
grannes försorg. Utanvidsbebyggelsen utvecklas 
åt samma håll, men här sker den avgörande 
fOrändringen genom att den blir nyttjad for 
fritidsboende. Trots forändringarna bibehåller 

43 

Socken: Norrbo 
Anal: 530 ha 
Källor, övrigt: NVP:29h, ÖP:N26, F5 , 
K84, Anm:PM 79,X209 
Vä rdel<riterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

Hålsjö by fortfarande karaktärsdrag från sekel
skiftet. De sexdelade planen och de vinkelbyggda 
gårdarna är ett par exempel på detta. 

Hålsjöviken är en gammal slåttermad skiftad i 
en mängd skiften. Huvudsak! igen växer där säv
och starrarter. Av betydande botanisk intresse är 
förekomsten av sydliga arter som blomvass, 
plattstarr och dyblad. Madmarkerna är också en 
god fågellokaL 

h~a---4-----4--~--------+---------t-----+ ._-. ,' 

Blå karta: 165 Skala: l: l 00 000 
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NORRA FORSABYGDEN, ÖVERBYN-SÖRÄNG M FL 
Odlingslandskap, byar 

Nr : 8411-05 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:35, RF:6 

Bef skydd: 

Bygden norr om Södra Dellcns sydöstra spets 
och vid sjön Jngan är intensivt bruten. Förmodli
gen är den senmedeltida. De flesta bebyggelse
miljöerna, med byarna Överbyn, Flatmo, Serge, 
Kalvhaga, Långby, Söräng och Övernäs, i den 
gamla sjöbottendalen är intressanta. De stora 
gårdarna ligger ensamma eller hopklungade på 
krönen av de branta sluttningarna, oftast i 
ursprungligt läge. Dessa, och förekommande 
utanvidsbebyggelse, binds samman av ett ålder
domligt, slingrande vägnät, som i vissa delar får 
karaktär av bygata. Så är t ex fallet vid Kalvha
ga, där vägen slutar i en samling av sju fastighe-

Blå karta: 155, 165 

Socken : Forsa 
Areal: 520 ha 
Källor, övrigt: NVP:36, ÖP:N26, K4l,K44, 
ÄoH:I81 
Vät·delc.-iterier : a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

ter, som bildar en koncentrerad bymiljö ovanför 
den utdikade Västertjärn. Fd Västertjärn, eller 
Långbytjärn, är en tämligen god fågellokaL 

I nordöst avslutas bygden av Dånsjöbodarna 
på Dånsjöns östra strand, där en stor del av 
odlingsmarken fortfarande hålls öppen. Miljön är 
viktig, inte minst på grund av bevarat visuellt 
samband med den fasta bygden. Mellan Dånsjö
bodarna och den närbelägna Tannavallen i Högs 
socken finnsjärnålderslämningar, som indikerar 
ett tidigare ianspråktagande än av bygden i 
övrigt. 

Skala: l : l 00 000 
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FORSA CENTRALBYGD 
Odlingslandska p, kyrkomiljö, fornlämningar 

Nr: 8411-06 
Klass: l 
Källoa; ril<sintresse: RN:44, RK:202 

Bef skydd: 

Den centrala Forsabygden är en rik jordbruks
bygd med välbevarade och även för hälsingeför
hållanden ståtliga gårdar. I kyrkamiljön finns ett 
medeltida stenhus. Bygden breder ut sig från 
Näsviken mot sydost i en knapp kilometerbred 
och och sju kilometer lång tydlig sjöbottendaL 
Sambandet med Högsbygden i non är tydlig. 
Dalen avgränsas mot väster av storberget med 
anslutande höga berg och mot öster av sjö
systemet Storsjön, Långsjön och Kyrksjön, det 
som en gång kallades "Forsa vattnet". I dalgång-

Blå karta: 155, 165 
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Socken: Forsa 
Areal: 915 ha 
Källor, öVl'igt: NVP:SO,ÖP:N43,K40,K42, 
K43,K60,ÄoH:X,Anm: UFÖP(SÖRFORSA) 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: FY, NOLA 

en som praktiskt taget är fri från ny bebyggelse, 
ligger flera byar med stort kulturhistoriskt värde, 
såväl beträffande de enskilda gårdarna som 
byarnas läge i landskapet. De viktigaste byarna 
är Funsta, Hi lista, Nansta, Trogsta och Klångsta. 
Också bygden med direktkontakt med Långs j ön/ 
Storsjön - Utnäs, Storön, Näset samt Fränö och 
Stenbo på östra sidan av Långsjön har ett stort 
antal bevarade fornlämningar och de gårdar som 
finns där har genomgått få förändringar i bebyg
gelsens utbredning och utformning. Storön är 

Skala: 1:100 000 



Hälsinglands enda ö med bevarade fäbodar. 
På en av fastigheterna i Funsta finns en 

björkhage med ett par fornlämningar, ett av de 
två områden i socknen som uppmärksammats 
vid inventeringen av ängs- och hagmarker. 

Fornlämningsförekomst i form av gravfält 
och boplatser med husgrundsterrasser antyder att 
trakten haft stadigvarande bebyggelse sedan 
järnåldern. Från Medeviksviken till ytterst på 
Långholmen i Kyrksjön finns en rad vårdade 
fornlämningar i form av grupper av högar. Ett 
annat område med fornlämningar som ingår i 
länets fornvårdsprogram är Tävsäter i Trogsta. 
Där finns tolv gravar och minst nio husgrunder 
på tre olika terrasser. 

Södra Forsabygden, byarna runt Funsrasjön 
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HORNÅNSDALGÅNG 
Odlingslandsl{ap i dalgång 

Nr: 8411-21 
KJass: l 
Källot; riksintresse: RN:42 

Bef skydd: 

Hornåns dalgång med den öppna bygden mellan 
Hallstaåsen och bergen i söder är av stort värde 
genom förekomsten av väl samlade och typiskt 
belägna byar i höjdlägen och i gränsen till den 
gamla utmarken. Förekomsten av öppna diken 
och lador på åkermarken är anmärkningsvärd. 
Vålsta är en av byarna i den västligaste delen av 
Hornåns dalgång. Den hör till Forsa socken. 

Jordbrukslandskapet i Vålsta är omväxlande. 
Till en av gårdarna hör en öppen hagmark, 

Blå karta: 155, 165 
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Socken: Forsa (även Hög) 
Areal: 140 ha 
Källor, övrigt: NVP:38,ÖP:N33,K61 

Värdel<riterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef värd: NOLA till en del 

inramad av åker och skog. I denna finns äldre 
åkerstrukturer, odlingsrösen och husgrunder. Den 
hägnas delvis av trä- och stengärdesgårdar. 
Området sluttar mot öster och från ett stort 
höggravfält i en aspdunge har man en fin utsikt 
över Högsbygdens odlingsmarker. Hagen som är 
uppmärksammad i ängs- och hagmarksinvente
ringen hyser bl a a1ter som låsbräken, luddhavre, 
stagg och kattfot. 

Skala: l : l 00 000 



CENTRALA HÖGSBYGDEN 
Kyrkomiljö och odlingsbygd 

Nr: 8412-07 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:42, RK:203 

Befskydd: 

Högsslätten består huvudsakligen av letjord. Den 
har successivt höjts ur havet och tagits i bruk 
under de senaste 3000 åren. Bygden ligger 
innerst vid den äldre järnålderns havsvik. Idag är 
den dränerad, ofta genom öppna diken, till de 
små vattendragen Hornån och Hallstaån. Mellan 
åarna finns en låg ås där vägen mellan Hög och 
Forsa går i ursprungligt läge. I norr avgränsas 
bygden av Edstaberget och Hallstaåsen. Åsen 
löper som ett smalt skogsbevuxet band över 
slätten. 
Området kring Högs 11 00-tals kyrka är den 
Hälsingska järnåldersbygdens centtum. Landska-

Blå karta: 155, 165 

Socken: Hög 
Areal: 780 ha 
Källor, övrigt: NVP:38, ÖP:N33, K61, 
ÄoH:l79 
Värdel<riter ier: 
Befvård: NOLA,FV 

pets största gravhögar finns här. Fornlämninga
rna representerar hela det fö rsta årtusendet. 
Åtminstone under 1300-talct hölls ting vid Hög. 

Odlingslandskapet i dalgången med den 
öppna bygden mellan Hallstaåsen och bergen i 
söder är av stort värde, genom förekomsten av 
väl samlade och typiskt belägna byar i höjdlägen 
och i gränsen till den gamla utmarken. Förekom
sten av öppna diken och lador på åkermarken är 
anmärkningsvärd. Flera av fornlämningarna i 
Högsbygden ingår i länets fornvårdsprogram. På 
Oppegården i Hög finns socknens sista rest av 
naturlig ängs- och hagmark. 

Skala: l : l 00 000 
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FÄBODAR I IDENORS, ROGSTA, NJUTÅNGERS OCH 
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VIBODARNA 

Nr: 8402-04 
Klass: 3 
Källot; riksintresse: 

Bef skydd: 

På västra sidan av Långsjön har byn Vi sina 
fåbodar. I norr finns de bästa spåren efter vall
epoken. Mellan en bred remsa odlingsmark och 
sjöstranden står tre något fOrfallna timmerlador. 
Av igenväxningen att döma är det ett drygt 

Socken: Idenor 
Areal : 3 ha 
Källor, övrigt: 

Värdel<riterier: b, e, f, g 
Befvåt·d: 

decennium sedan hävden helt upphörde. En enkel 
stuga finns i brynet till den mogna skogen. 
Förmodligen har den tillkommit sedan få bodarna 
revs. I söder har odlingsmarken varit övergiven 
flera decennier längre. 

OTTERBÄCKSVALLEN 

Nr: 8404-02 
K lass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

På Orterbäcksvallen finns en välbevarad bostuga 
med enkelstuguplan. Också i övrigt är byggna
derna genu ina, även om de är stadda i förfall. 
Här finns två fåhus. Av en annan få bod finns ett 
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Socken: Rogsta 
Areal: 22 ha 
Källot·, övrigt: ÖP:K96 

Värdelu·iterier: a, b, c, e, f, g 
B efvård: 

ganska väl bebihållet fåhus kvar. Två timmerla
dor finns också. Den ena står över ett dike på 
igenvuxna odlingsmarker, medan den andra finns 
i anslutning till de stora, hävdade åkrarna. 



STENSÖN 

Nr: 8404-07 
Klass: l 
Källor, riJ<sintresse: 

Befskydd: 

Med ett kargt skogsland mellan sig och bygden, 
ligger stensöns fäbodvall och fiskeläge isolerat 
vid Lottfjärden längst inne i Stensöfjärden. Här 
ges ett åskådligt exempel på fäbodbruk där 
jordbruk och fiske kombinerades. Förr var denna 
kombination vanlig längs hälsingekusten. Betet 
var närande på landhöjningsmarkerna och hö 
kunde bärgas på myrar och utefter bäckar. 
Botjämen, söder om fäbodstugorna, kan i det 
sammanhanget ha varit en viktig fodermark. 
Åkermark tycks inte ha funnits. Kantningar i 

Socl<en: Rogsta 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÖP 97 

Värdel<riterier: b, e, f, g 
Bef vård: 

några gamla tallar ger en antydan om var 
hägnader gått. Nu är vallstugorna endast utnytt
jade får fritidsändamål. Placeringen är dock i de 
flesta fall den ursprungliga. 

Fiskeläget ski ljs från vallen av en liten kulle. 
Fiskestugorna har kvar sina sjöbodar och 
bryggor och fastän inget yrkesfiske bedrivs, är 
denna del av miljön den mest levande. Denna 
sista rest av säsongsbundet fiskejordbruk är 
mycket värdefullt och bevarandevätt. 

KRANKBOVALLEN 

Nr : 8406-01 
Klass: 3 
Källor, r il<sintresse: 

Bef skydd: 

Krankbovallen ligger på Forsasidan, vid gräns
bäcken mellan Nianfors och Forsa. Av tidigare 
åtminstone halvdussinet fäbodar återstår endast 
en. Detma består av bostuga och fähus med bod. 
Till vallen har hört omfattande odlingsmarker. 
Dessa har spontant vuxit igen sedan hävden 

Socken: Nianfors 
Areal: l ha 
Källor, övr igt: ÖP:K71 

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

upphörde på 1950-talet. Nu används vallen bara 
för fritidsbruk. 

På Nianforssidan av bäcken står ett bestånd 
av gammal grov tallskog. 1 detta "Krankboreser
vat" finns också kolbottnar och lämningar efter 
kolarkojor. 
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GAMMELBO 

Nr: 8406-04 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

l ett skyddat läge på höjderna söder om Stornien 
ligger fäbodval len Gammelbo. Den består av tre 
bostugor, ett fåhus och en lada. Flera grunder 
och källargropar vittnar om att vallen varit 
betydligt större. Odlad mark har bl a funnits 

Socken: Nianfors 
Areal: l ha 
Källor, övl"igt: 

Värdekriterier: b, e, f, g 
Befvård: 

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

TJÄNNAVALLEN 

Nr: 8407-02 
Klass: 2 
KäUor, ril<sintresse: 

Befskydd: 

Tjännavallen ligger på Tjännsjöns sydöstra sida. 
Där finns ett tiotal, i regel välskötta bostugor av 
enkelstugetyp och några uthus. Bland de senare 
finns ett välbevarat fåhus delvis byggt i restim
mer. Ett stort område med slåttervall på gammal 
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Socken: Enånger 
Areal: 2 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K38 

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

åker hör til1 vallen. En del hässjevirke finns 
fortfarande rest mot träd på åkerrenarna. Åker
marken har tidigare haft minst den dubbla 
omfattningen. I anslutning till vallen finns ett 
onu-åde med fritidsstugor. 



VÄSTEROCKA,ÖSTEROCKA 

Nr: 8407-04 
Klass: a:2, b: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

a. På Västerocka finns flera äldre byggnader 
efter fäbodar. En del av de gamla åkerytorna 
hålls öppna genom slåtter, på andra är igenväx
ningen långt gången. En fåbod med bostuga och 
fåhus är relativt välbevarad. I övrigt präglas 
vallen av fritids boende. 

b. På Österocka återstår två välbevarade fäbodar 
med parstugor och få hus samt några ombyggda 

Socl<en : Enånger 
Areal: 2 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K39 

Värdelo·iterier : a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

hus. Av bebyggelselämningarna på vallen kan en 
del härröra från fmnbebyggelse. De en gång 
vidsträckta odlingsmarluna är delvis betade, men 
även den betade marken har vltxit igen. Nu 
gallras beståndet av gran och björk, som lämnas 
att bilda en sluten skog om några få år. På sjöns 
sydvästra strand finns ett mindre jordbruk, som 
heter To locka. Stället brukas inte. Namnet kan 
tolkas som ett finskt ord fOr nybygge. 

LÖV ÅSVALLEN 

Nr: 8407-05 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

På östra sidan av Vallsjön, norr om Noret, finns 
Lövåsvallen. Till vallen har hört stora odlings
marker, som legat mellan Lövåsens branta 
västsida och sjön. De är helt igenvuxna. Av det 
urspmngliga trädbeståndet finns några pampiga 
granar och björkar kvar. Nära sjön, i det norra 
pa1tiet av det odlade området, finns en bostuga 
och ett fåhus på ursprunglig plats. På samma 
öppna plan finns ytterligare ett par hus, ett med 

Socken: Enånger 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: 

Värdelo·itcrier: b, e, f, g 
Befvård: 

dateringar från 180 l. Från en källa i åssluttning
en har en 75 meter lång vattenledning av timmer 
gått till en nästan helt förmultnad mjölkbod. Nu 
har en plastledning lagts i den huggna räru1an. 
Ledningen slutar i en "kylkista" av trä. 

I den södra delen av odlingsmarken finns två 
bostugor kvar. Här har en del av de gamla 
igenvuxna åkrarna återe röjts fram. 
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STENBO 

Nr: 8407-09 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN: 50 

Befsl<ydd: 

Stenbo är en fåbodvall, som ligger öster om fd 
Bölasjön. Den består av två kompletta fåbodar 
med bostugor, fåhus och lador. Husen är genui
na, men i behov av underhåll. På vallen ftnns 
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Socken: Enånger 
Areal: 3 ha 
Källor, övrigt: NVP: 80, ÖP: N67 

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

också en koja. Trots att vägen till vallen är 
närmast ofarbar, är odlingsmarken, den utdikade 
norra delen av Fäbodmyran, välhävdad. 



FÄBODARIDELSBOSOCKEN 
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RUSMYRVALLEN 

Nr: 8408-04 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Högt uppe på Hoåsen/Öråsens norrsluttning 
ligger Rusmyrvallen. Av den gamla bebygg
elsen, som av husgmnderna att döma har varit 
omfattande, finns kvar två bostugor och en bod. 
En sen byggnad av sommarstugekaraktär finns 
på en av de gamla grunderna. Dessutom finns på 
vallen en skogsarbetarkoja i dåligt skick. Slåtter 

Socken: Delsbo 
Areal: l ha 
K ällot; övrigt: 

Värdekriterier: b, e, f, g 
Befvård: 

kan möjligen ha skett på vallmyran söder om 
vallen. Bäcken från Öttjäm rinner nonut nedfor 
åsbranten genomen klassisk lundlokal med alm 
och lind i trädskiktet och bl a strutbräken, tibast 
och blåsippa därunder. Området kallas Gottland, 
vilket antyder dess betydelse som fodermark. 

LILLBOVALLEN 

Nr : 8408-08 
Klass: 3 
Källor, riksintt·esse: 

Befsl<ydd: 

Ullbovallen vid nordöstra stranden av Lill
bosjön, har blivit ett fritidsstuge01måde där 
ursprunget oftast är svått att spåra i bygg
naderna. Den gamla odlingsmarken är dock i 
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Socken: Delsbo 
Areal: 1 ha 
Källor, övrigt: 

Värdekriterier: c, e, 
Befvåt·d: 

ganska stor omfattning väl hävdad. l väg- och 
åkenenar finns även fragment av den gamla 
torrbacksfloran. 



GÄDDVII(SVALLEN 

Nr: 8408-09 
K lass: 2 
Källor, l'iksinh·esse: 

Befslcydd: 

Vallen ligger på Gäddviksåsens västsluttning. T 
dalen nedanforodlingsmarken rinner den bäck 
som avvattnar Långbosjön. En stor del av 
markerna har betats till ganska nyligen. I norra 
delen av vallrutan finns en typisk ton·backe. 
Byggnaderna är av varierande slag. Ett ställe, 

Socken: Delsbo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: 

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

vilket av aJ!t att döma varit permanent bebott, är 
i mycket dåligt skick både beträffande bonings
hus och uthus. Det finns två välbevarade parstu
gor och två välbevarade fähus. Dessutom finns 
ytterligare fem bostugor, men dessa är mer eller 
mindre ombyggda. 

LÅNGSBO 

Nr: 8408-1 0 
Klass : l 
Källor, r iksintresse: 

Befvård: 

Långsbo fäbodar ligger på två parallella åsar. På 
den lägre, nona åsen finns två fäbodar med 
fähus. Den östra av dem har sitt fåhus samman
byggt med bostugan till en lång länga. En lada 
finns på de igenväxta mossodlingarna vid vallen. 
De övriga få bodarna ligger omedelbart söder om 
Kalvstigen, landsvägen mellan Dels bo och 

Socken: Dels bo 
At·eal: 33 ha 
Källor, övrigt: 

Värdekl'iterier: a, b, c, e, f, g 
Befskydd: 

Järvsö, som passerar Långsbo. Här har vallen 
mera präglad av fritidsboende, men mycket av 
det gemtina i bebyggelsen är fortfarande beva
rat. Petmanentboende ansluter tätt till vallen. 
Den mesta av vallens odlade mark torde ingå i 
vad som nu ingår i de två jordbruk som finns vid 
Långsbosjöns sanka öststrand. 
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RENÅSVALLEN 

Nr : 8408-13 
Klass: 2 
Källot·, riksintresse: 

Befskydd: 

Högt i en västsluttning ligger Renåsvallen. Idag 
består den av sex bostugor, fy ra fåhus och några 
bodar. Bostugorna är i hyfsat skick medan något 

Socken: Dels bo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÖP:K23 

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

fåhus och uthus är i nära förfall. Odlingarna är 
igenvuxna, men närmast husen hålls marken 
öppen. Här växer bl a höskallra och prästkrage. 

STÖMNEVALLEN 

Nr: 8408-14 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Stömnevallen ligger på en tenass i en ganska 
svag sydsluttning. En bäck från Rå bergstjärn
arna passerar vallen. Omfattande fuktängar och 
myrmarker kring denna har varit dikade och od
lade. Fortfarande är en del öppna, även om det 

Socken: Delsbo 
Areal: 1 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K25 

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

är lång tid sedan de plöjdes. Vid en av de öppna 
täkterna finns en omålad, helt intakt fåbod. Den 
skyms av stora grova granar. Några andra är i 
bra skick. Fähusen har dock på flera ställen fått 
förfalla. Ett par fritidshus stör helhetsinttycket 

SELLBERGSVALLEN 

Nr: 8408-15 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bcfskydd: 

Sellbergsvallen ligger i en östsluttning. Sex 
bostugor, två fåhus och några bodar finns söder 
om vall bäcken. Husen är överlag i bra skick. 
Högst upp på vallen finns en senlida fritidsstuga. 
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Socken: Delsbo 
Areal: J ha 
Källor, övrigt: 

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

Marken mellan husen hålls öppen genom slåtter 
och tramp. Här finns också en minnessten över 
skogs vägbygge. 



RÅBERGSVALLEN 

Nr: 8408- 16 
KJass: l 
Källor, riksintresse: RK:207 

Befskydd: 

Råbergsvallen tillhör byarna Lund, Sättjära och 
Sunnansjö. Här finns ett tiotal välbevarade 
bostugor och fyra välbehållna fåhus. Här finns 
också fem bodar och andra uthus samt ett ny 

Råbergsvallen 

Socken: Delsbo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:47,ÖP:K21 ,N40, 
ÄoH:l82 
Värdel<riterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

byggt kokhus. stagghedar omringar husen och 
djur går på skogs bete. Det finns även friskängar 
med blåsuga, ängsnej lika, ormrot, kattfot och 
liten blåklocka. 
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KLÖSVALLEN 

Nr: 8408-17 
Klass: l 
Källor, riksintt·esse: 

Befskydd: 

Byggnader från tre fribodar är bevarade. En 
komplett fribod finns med bostuga, frihus och 
källare. Källarens överbyggnad är dock i mycket 
dåligt skick. Kring husen löper en gärdesgård, 
åtminstone delvis i gammal sträckning. En annan 
fåbod består av två "halva" hus. Av kokbuset 
finns gryta och bänk kvar. Den tredje bar enbart 
bostuga. Den är i gott skick och fungerar nu som 

Socken: Delsbo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: 

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

raststuga for vandrare. Det går ingen bilväg fram 
till vallen. Odlingsmarkerna har inte brukats på 
åtskilliga decennier. Möjligen betar djur från 
Rå bergsvallen ibland på området kring husen. 
Stagg dominerar där stora ytor. En orkiderik myr 
i nordost bar en rikt flödande källa, vilken 
använts av vallen. 

NYVALLEN 

Nr: 8408-18 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Bef sl<ydd: 

Nyvallen har bevarat mycket av den genuina 
karaktären. De timrade husen ligger på en smal 
terrass i en östsluttning, vid norra delen av 
Nyvallssjön. Odlingsmarken på sluttningarna 
nätmast sjön hävdas genom bete. Närmast husen 
hålls mark öppen med slåtter. I norra delen av 
vallen finns en vinkelbyggnad med bostuga och 
frihus under samma tak. Där finns också ett stall 
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Socken: Delsbo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: NVP:48,ÖP:K24 

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

med bod och en panelad bostuga. På varsin sida 
om fågatan i södra delen av vallen ligger tre 
fåhus och tre bostugor. I sluttningen, längst i 
söder, finns en (av gammalt virke) nytimrad 
fribod med tre hus. I notT avgränsas vallen från 
utmarken av en kort stenmur. Innanfor denna 
finns en fritidsstuga. Ytterligare en finns utanfor 
vall området. 



PRÄTTINGVALLEN 

Nr: 8408-19 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Prättingvallen ligger på ett flackt fastmarkspatti i 
nordöstra delen av myrmarkerna mellan Nyvalis
sjön och Lillvallssjön. De magra markerna luing 
husen håller sakta på att växa igen. Tack vare att 

Socken: Delsbo 
Areal: l ha 
Källor, ÖVl'igt: 

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

vallen länge varit övergiven finns mycket av den 
genuina karaktären kvar. De tre fåhus som finns 
kvar är i svått förfall. Fyra bostugor är i hyfsat 
skick. 

ÖRVALLEN 

Nr: 8408-20 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Stora Öråsen bildar ett dominerande landmärke 
sydost om Örvallen, somligger på norra stranden 
av Örvallssjön. Området präglas av fritidsboende 
och mycket lite av den gamla fäbodkaraktären är 
kvar. Fragment av betestloran finns emellertid i 

Socken: Delsbo 
Areal: J ha 
Källor, övrigt: 

Värdekriterier: b, e, f, g 
Befvård. 

växtligheten. Den öppna ytan är dock liten. Det 
gamla vallområdet vid Övervallssjön är fritt frän 
nya byggnader. Kvar finns tre bostugor, ett stall 
med bod och ett härbre. 
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JULINGVALLEN 

Nr: 8408-21 
K lass: l 
Källor, riksintresse: 

Högst i en nonsluttning ligger Julingvallen. I 
sluttningen går grundvattnet mycket högt på flera 
ställen. Vid besök den 7 maj var den fuktiga 
nordsluttningen förgylld av gullpudra. Vinter
ståndare av bl a höskallra noterades. Vallens 

Socl<en: Delsbo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÖP:K51 

Värdelu·iterier: a, b, d, e, f, g 
Befvård: 

område sköts med slåtter. Det är en stor vall som 
ger ett genuint intryck. Det finns närmare 20 
välbevarade hus av olika slag. Många av fäbo
darna har de flesta av de ursprungliga husen 
kvar. 

B RÅNVALLEN 

Nr: 8408-22 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Vid en bäck i ett flackt och myrrikt område ligger 
Brånvallen. Där finns idag endast en fåbod, 

Socken: Delsbo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: 

Värdel<riterier: b, e, f, g 
Befvård: 

vilken dock har intakta byggnader och är väl 
underhållen. Marken är inte hävdad. 

LILLVALLEN 

Nr: 8408-23 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Under en ganska brant sluttning, ligger Lillvallen 
mitt på Lillvallsjöns östra strand. Många fritids
hus omger vallen. Endast en genuin fåbod med 
bostuga och fåhus finns kvar på vallen, där 
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Socl<en : Delsbo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: 

Värdel<l'iterier: b, e, f, g 
Befvård: 

byggnaderna annars förvanskats i stor omfatt
ning. Några enstaka hus har kvar en del av den 
ursprungliga karaktären. Ett par torpliknande 
hus av 1900-talstyp finns också. 



SVARTVALLEN 

Nr: 8408-25 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef sl<ydd: 

Högt på en ås, med igenvuxna mossodlingar vid 
norra åsfoten, ligger Svartvallen. Endast två 
genuina fäbodar med bostttgor och få hus finns 
kvar på vallen. Den ena är i behov av snart 

Socken: Delsbo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: 

Värdel<riterier: b, e, f, g 
B efvård: 

tmderhål l. Dessutom finns två kojor, som anslu
ter ti ll byggnadstraditionen. Flera grunder längs 
åsens nordsida visar att vallen varit större. 

BRÄNNASVALLEN 

Nt·: 8408-26 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Bef sl<ydd: 

I en enklav mellan socknarna Bergsjö, Norrbo 
och B juråker ligger Brännåsens fäbodar, som hör 
till nordanängsbönderna i Delsbo. Brännåsen är 
en av de allra tidigast kända fäbodvallarna i 
Hälsingland. Den är omtalad redan på 1400-
talet. Idag består den av två delar med ca 15 

Socl<en: Delsbo 
Areal: l ha 
KäHor, övrigt: NVP: 17 ,ÖP:20,ÄoH: 173 

Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvåt·d: 

fäbodar. Den norra är mest genuin. Där finns 
fyra fäbodar med bostugor och fähus intakta. På 
vallen finns hävdgynnade a1tcr som ängsnej lika, 
fläckigt nyckelblomster, fjälltimotej, luddhavre, 
revfibbla, stagg och ormmt. 
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NYVALLEN 

Nr: 8409-05 
KJass: 3 
Källor, ril<sintresse: 

Befsl<ydd: 

På södersidan av en ås ner mot igenvuxna 
odlings- och slåttermarker ligger Nyvallen med 
tre bostugor på åsen och tre fåhus nedanför, alla 

Socken: Bjuråker 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÖP:Kl2 

Värdel<riterier: a, b, e, f, g 
Befvärd: 

med bart omålat timmer. Sankmarkerna la·ing 
bäcken som rinner väster om vallen kallas 
N yvalisrönn ingen. 

ROSSÅSVALLEN 

Nr: 8409-06 
Klass: 2 
Källor, l'il<sintresse: 

Befsl<ydd: 

Rossåsvallen li gger ganska sankt i dalen mellan 
Rossåsen och Kullarna. Slåttermarker har 
fOrmodlingen funnits vid Rossåsån. Numera är 
markhävden nästan obefintlig. På vallen finns ett 
tiotal helt eller delvis kompletta fåbodar. De 
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Socken: Bjuråker 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÖP:Kl3 

Värdekriterier: b, e, f, g 
Bef våt·d: 

flesta av byggnaderna bevarar sin urspmnglig
het. Hustyperna yarierar dock åtskilligt. Flera 
lämningar efter ytterligare byggnader visar att 
vallen varit större. 



LENNSJÖVALLEN 

Nr: 8409-07 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef sl<ydd: 

Nära Lennsjöns utlopp j öster finns lämningar 
efter minst tre synliga stenåldersboplatser. Intill 
landsvägen på sjöns nordöstra sida fitms Lenn
sjövallen med tre bevarade fäbodar. Två bevarar 
väl den ursprungliga karaktären. Den ena står 
helt oanvänd men är helt intakt med stuga, fäbod 
och källarbod. Den andra som nyligen har fått 

Socken: Bjuråker 
Areal: 5 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K14 

Värdekriterier: b, e, f, g 
Befvård: 

tomten uppröjd består av en enkelstuga hopställd 
med en loge under gemensamt tak samt ett 
intilliggande fåhus. Här hävdas dock något av 
den gamla odlingsmarken ner mot sjön. Läm
ningar efter ytterligare byggnader visar att vallen 
varit större. 

HAVRAVALLEN 

Nr: 8409-12 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: 

Bcfsl<ydd: 

Inom Bjuråker, men j en Delsboenklav, ligger sju 
få bodar som tillhör Västerberge och Rossla i 
centrala Delsbo. De avslutar den öppna Ytter
havradalen i nordväst. Odlingsmarken är igen
vuxen men marken mellan husen hålls till stor del 

Socken: Bjuråker 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÖP:K22 

Värdekriterier: a, e, f, g 
Befvård: 

öppen. Kvar firms sju bostugor av enkelstugetyp 
med delvis välbevarade ekonomibyggnader: tre 
fåhus, två stall, en större lada, två större uthus, 
ett härbre och ett vagnslider. 
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SUMÅSVALLEN 

Nr : 8409-16 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Vägen mellan Anderbo och Skärås passerar 
Sumåsvallen, som ligger vid Sumåssjöns östli
gaste del. I norr höjer sig Idberget och i söder 
Gruvbcrget. Näverbromyren finns i öster om 
vallen. Fram till något av de senaste åren har 
marken väster om vägen, eller mellan husen och 
Sumåssjön, betats. Ett fungerande fårnät finns 

200 

Socl<en: Delsbo (även Nonbo) 
Areal: l ha 
Källor, övr igt: ÖP:KI5 

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

ännu uppsatt. De tolv husen har bart omålat 
timmer och ger ett ursprungligt intryck. Vallen 
delas mellan Non·bo och Delsbo. De tre nona 
fåbodarna, tre bodstugor, tre fåhus och en bod. 
Delshohodarna består av två bodstugor, två 
fåhus och en skogsarbetarkoja. 



FÄBODAR I NORRBO, FORSA OCH HÖGS SOCKNAR 
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DYRVALLEN 

Nr : 8410-02 
Klass: 1 
Källor, ril<sintresse: 

Bef skydd: 

Dyrvallens fåbodar tillhör Hålsjö och Norr
bobyn. Fäbodarna liggerhingen långsträckt 
öppen yta på en vid platå, mer än 200 meter över 
Dellens yta. En källa finns i södra delen av 
vallen, i den nordvästra delen av Vallmyrarna. 
Norr om vallen finns Dalmyrarna. Dyrvallen 
fungerar som vattendelare mellan myrarna, som 

Dyrvallen 
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Socl<en: Non·bo 
Areal: 1 ha 
Källor, övrigt: NYP: 26, 27, ÖP:K86,N23 
ÄoH: 176 
Värdekriterier : a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

avvattnas åt olika håll. De ca tio grå byggnader
na med bart timmer och spåntak samt de gamla 
trägärdesgårdarna är i ganska bra skick. Under
hållsbehov finns emellertid. Marken har inte varit 
i hävd de senaste åren. En hel del ung gran har 
dock röjts ner nyligen. 



BJÖRSBOVALLEN/SJUVALLEN 

Nr : 8410-04 
Klass: 2 
Källor·, r iksintresse: 

Bef skydd: 

B j örsbovallen är den största bevarade fäbodval
len i Non·bo. Bebyggelsen ligger i kanten av en 
flack, öppen betesvall vid stranden av Norra 
Dellen. De ca femton husen är av varierande typ. 
De är överlag i bra skick. Några är dock håJt 

Socken: Non·bo 
Areal: 3 ha 
Källor, övrigt : 

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

restaurerade och några kräver underhåll den 
närmaste tiden. Ett par fähus används for sitt 
ändamål. Både nötkreatur och får betar vallarna. 
stödutfodring sker trots att en del av marken 
saknar hävd. 

HALLAVALLEN 

Nr: 8410-06 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Bef sl<ydd: 

I en brant sluttning, alldeles intill Nona Dellens 
norra strand, ligger Hallavallen. Här fmns fem 
kompletta fäbodar med bostugor och fähus. Inga 
djur hålls på vallen och den enda markhävd som 
sker är for att bibehålla utsikten och bevara ett 
trivsamt område närmast husen. Husen är 

Socken: Nonbo 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÖP:K 87 ,N26 
ÄoH: 176 
Värdekriterier: a, b, e, f, g 
Befvård : 

välhållna, men det finns tydliga problem att hålla 
dem på plats i den branta sluttningen. Vid den 
gamla båtlänningen finns en magnifik tall. Den 
har varit ett bra landmärke vid färderna från 
Norrbo till Hallavallen. 
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HÄSTÅS 

Nr: 8411-01 
Klass: 3 
KäJior, ril<sintresse: 

Befskydd: 

Hästås en gång betydande odlingsytor är igen
vuxna. I anslutning till dem finns flera gtunder 
efter försvunna bodar. Vallen har bestått av två 

Socken : Forsa 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÖP:K71 

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

delar. Några av de kvarvarande husen är välbe
varade. Samtliga hus är faluröda. 

FINNSJÖVALLEN 

Nr : 8411-03 
Klass: 2 
Källo1; riksintresse: 

Befskydd: 

På Finnsjövallen finns totalt 22 byggnader, varav 
sju bostugor. Flera genuina byggnader står längs 
en vallgata som går från Finnsjön genom vallen. 
En fåbod är ombyggd för åretruntboende, dessut-
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Socken: Forsa 
Areal: 4 ha 
Källor, övrigt: 

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

om finns en fritidsstuga på vallen. Mark~rna är 
hävdade och på någon åkerren står hässjevirke 
kvar. 



SÖDRA HALLBOVALLEN 

Nr : 841 1-04 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RN:35,RF:6 

Befskydd: 

Vid Norra Dellens sydöstra spets ligger Hallbo
vallen, som delas av Forsa och Hög. Den norra 
delen hör till Hög medan den södra ligger i Forsa 
sockens nordligaste del. Södra Hallbovallens två 
fåbodar, som ligger på en terrass ett tiotal meter 

Socken: Forsa 
Areal: 5 ha 
Källor, övrigt: NVP:29J,ÖP:N26 

Värdelo·iterier: b, e, f, g 
Befvård: 

över Dellcns yta, ger ett genuint intryck. En djup 
hålväg leder från sjön upp till platån. Några 
stora björkar finns runt husen. Den öppna 
marken är reducerad till sluttningen nedanför 
husen. 

STORÖN 

Nr: 8411-06 a 
Klass: J 
Källor, riksintresse: RN:44,RK:202 

Befsl<ydd: 

Den låga Storön är uppbyggd av sand. Genom en 
byggd bank finns vägförbindelse med Näset. 
Kring banken har med tiden madmarker bildats, 
som kunnat ge underlag för våtslåtter. Ä ven 
andra strandängar har säkerligen gett höstskör
dar. På ön finns fyra fåbodar omgivna av odlad 
åker och skog. De ligger skilda från varandra. 
Alla bostugor är av enkelstugetyp. Uthusen är av 

Socken: Forsa 
Areal: 25 ha 
Källor, övrigt: NVP:50,ÖP:N43,N43,K43 
K60 
Värdel<riterier : a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

två slag, dels friliggande, dels samlade till en 
länga och med gemensamt tak. En fåbod är helt 
intakt. Denna har också en med fårnät delvis 
hägnad beteshage. Tre av fäbodarna ligger i 
anslutning till fornlämningar. Ett gravfålt har sju 
högar och tre runda stensättningar. Detta antyder 
att ön haft fast befolkning under järnåldern. På 
ön, främst dess östra del, finns sommarstugor. 
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HANSEBODARNA 

Nr: 8411-07 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: 

Befskydd: 

Hansebodarna ligger vid norra viken av Hanse
sjön. Längst in i viken ftnns lämningar som tyder 
på våtslåtter. Bostugorna har genuin karaktär 

Socken: Forsa 
Areal: 2 ha 
KälJor, övrigt: ÖP:K45 

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

men fiihus och andra ekonomibyggnader saknas i 
de flesta fall. Sentida sommarstugor fättar 
ytterligare av värdet. 

ROLFSTAVALLEN 

Nr : 8411-08 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: 

Befskydd: 

På nordöstra stranden av Hansesjön ligger 
Rolfstavallen. Där finns bl a två fåbodar som är 
helt genuina med bostugor och fåhus. Förutom 
få bodarna finns där en permanent gård. Detta 

Soclcen: Forsa 
Areal: 2 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K46 

Vät·dekriterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

gör att en stor del av odlingsmarken fortfarande 
är i hävd. Sommarstugor ingår i miljön och 
fottar en del av dess värde. 

VALLAVALLEN 

Nr: 8411-09 
Klass: 3 
Källor, ril<sintresse: 

Befskydd: 

På den högt belägna Vallavallen finns fem 
bostugor, tre fåhus och två lador. En del hus är 
förändrade. En få bod är dock helt komplett med 
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Socken: Forsa 
Areal: 5 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K50 

Värdelo·itel"ier : b, e, f, g 
Befvård: 

ett par fåhus och en lada av mycket grova bilade 
stockar. 



ALSJÖVALLEN 

Nr: 8411-10 
Klass: 1 
Källo1; riksintresse: 

Befskydd: 

Alsjövallen delas av Delsbo och Forsa. På vallen 
finns sentida sommarstugor och moderniserade 
äldre bostugor vid sidan om autentiska fåbodar. 
Ett dussin bostugor och fåhus är väl bevarade. 
En äldre jordbruksfastighet firu1s i vallens norra 

Socl<en: Forsa 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K26 

Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Bef vih·d: 

del. Den är emellettid inte längre bebodd året 
runt. Marken hävdas med mycket olika intensitet. 
Bäcken från Al sjön till Hanses j ön ritmer genom 
vallen. 

OFÄRNE 

Nr: 8411-ll 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: RN:36 

Befskydd: 

Ofåme bar varit socknens största fäbodvall. 
Odlingsmarken hålls till stor del öppen genom 
slåtter. [äldre tid var det förmodligen myren 
mellan Ofåme och Hagavallen och våtmarkerna 
längs sjöarna, som gav hö. Ofårnes fåbodar är 
delade på två vallar. På Norrvallen finns sju 
kompletta välbevarade få bodar blandade med 
ombyggda och ditflyttade hus. Mellanvallen 

Socken: Forsa 
Areal: JO ha 
Källor, övrigt: NVP:49,ÖP:N42,K57 

Värdel<riterier: a, b, c, e, f, g 
Bef vä rd : 

består av två kompletta välbevarade fåbodar med 
bart, omålat timmer. Där finns även en timmer
lada. Det genuina inttycket störs av några 
fritidstugor. 

storbergets sportanläggning, med friluftsbad, 
liftar och skidbackar i branterna ner mot NotT
sj ön, ligger alldeles söder om Ofårne. 

207 



HOGAVALLEN 

Nr : 8411-12 
Klass: l 
K ällor, ril<sintresse: 

Bef skydd: 

Hogavallen består av sex väbevarade fäbodar. 
De ligger i tre grupper med olika typer av bostu
gor. Endast en saknar fåhus. Odlingsmarken 

Socken: Forsa 
Areal: 4 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K58 

Värdel<r iterier : a, b, c, e, f, g 
Bef vård : 

hålls delvis öppen med slåtter. I äldre tid var det 
fötmodligen myren mellan Ofårne och Hogaval
len och våtmarkema längs sjöarna, som gav hö. 

SNÄTTVALLEN 

Nr: 8411-13 
Klass: 2 
Källo•·, ril<sintresse: 

Befskydd: 

Snättvallen, är en av de yngsta vallarna i Forsa. 
En djupt eroderad bäck rinner genom området. 
Den nordligaste delen är mest förfallen. Två 
bostugor och ett delvis raserat fåhus finns dock 
kvar på det igenvuxna orru-ådet. På de andra 
områdena hå lls marken öppnare. Där finns fem 
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Socken: Forsa 
Areal: l ha 
KälJor, övrigt: ÖP:K49 

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

underhållna fäbodar; sex bostugor och fem 
få hus. Ä ven här finns något raserat hus. En 
bostuga har en lönn som vårdträd och dessutom 
ett par gamla aplar vid knuten. Några grova 
björkar finns också. De gamla odlingarna bär till 
en del vårdad, ung björkskog. 



KÄXBOVALLEN 

Nr: 8411-14 
Klass: l 
KäUot·, riksintresse: 

Befskydd: 

På Käxbovallen f inns tio väbevarade fäbodar. En 
saknar fåhus och en är ombyggd till sommarstu-

Socl<en: Forsa 
Areal: 5 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K52 

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

ga. Några timmerlador finns också. Den gamla 
odlingsmarken hålls till en del öppen. 

SORG BO 

Nr: 8411 -15 
KJass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Av de fyra fåbodar som fanns på vallen i slutet 
av 1800-talet finns alla kvar. Två av dem är 
kompletta, men med begynnande fårfal l. De finns 
på Övre Vallen där de en gång ganska omfattan
de odlingsmarkerna planterades med gran får ca 

Socken: Forsa 
Areal: 2 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K53 

Värdelrriterier: b, c, e, f, g 
Befvård: 

40 år sedan. På Nedre Vallen hålls en del av 
odlingsmarken öppen genom slåtter. Här finns 
två väbevarade bostugor och någon bod, men 
fåhusen är svått förfallna. 

TROGSTAVALLEN 

Nr : 8411-16 
Klass: l 
Källor, ril<sintresse: 

Befskydd: 

Trogstavallen ligger högt. Miljön har mycket av 
den ursprungliga karaktären bevarad. På 1800-
talet hade Trogstavallen 15 fäbodar. Idag finns 
13 kvar. Några är fårändrade ti IJ sommarstugor. 
Av uthusen finns tio bevarade. Underhållet är 
överlag bra och de flesta husen är rödmålade. I 
några fall är husgrupperna mycket täta och 
ålderdomliga, men skog och stora träd har 

Socken: Forsa 
Areal : 13 ha 
Källor, övrigt: ÖP: K56 

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

släppts onödigt nära några av dessa. Rönn och 
lönn är vanliga och på några ställen finns röda 
vinbär och spireor. Vallbäcken är på ett ställe 
vidgad till en damm. En del av den öppna mar
ken har betats de senaste åren. Andra delar är 
övergivna sedan länge. En stor asp sprider 
rotskott över en av de centrala åkrarna. Vallen 
fungerar som knutpunkt i ett nät av skogsvägar. 
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BLACKSÅSVALLEN 

Nr: 8411-17 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

På östra stranden av Blacksåstjärn nedanför den 
nära 460 ineter höga Blacksåsen ligger elva 
välskötta fåbodar med ett tjugotal hus och stora 
slagna odlingsmarker ner mot tjärnen. Ä ven på 
östra sidan om vallgatanhar funnits odlingar. 
Dessa är sedan lång tid igenvuxna, huvudsakli-

Blacksås fäbodvall 
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Socken: Forsa 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt: NVP:55,56,ÖP:N47,K48 

Värdekrited er: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

gen med björk. Den norra delen har byggnaderna 
tätt samlade längs vallgatan.l gränsen mellan 
norr och söder står en grov åldrig sälg som 
många gånger tuktats för lövtäkt. Bebyggelsen i 
söder är mera gles och har karaktär av små torp. 
De stora odlingsytorna understryker detta in
tryck. 



NYVALLEN 

Nr: 8411-18 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Nyvallen är socknens yngsta få bodvall och 
verkar också vara den som forst förlorade sin 
betydelse i jordbruket. Den saknar numera helt 
öppen odlingsmark. Nyvallens husbestånd är av 

Socken: Forsa 
Areal: l ha 
Källor, övrigt: ÖP:K59 

Värdel<ritel'ier: b, e, f. g 
Befvård: 

varierande kvalite. Där finns fem bostugor och 
tre fåhus. Entren utgörs av en stor vändplan for 
en skogsbilväg. 

KLÅNGSTAVALLEN 

Nt·: 8411-19 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: 

Bef slcydd: 

Den centrala öppna planen på Klängstavallen har 
de senaste åren vidgats. Igenvuxna odlingsytor 
har avverkats och röjts. Stolpar for elstängsel 
visar på att visst bete också förekommit. Flera 
byggnader har nyligen reparerats. Några helt 
genuina byggnader finns kvar. Tre fåbodar är 

·' / 

Socken: Forsa 
Areal: l ba 
Källor, övrigt: ÖP:K54 

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

kompletta. Ett större fåhus finns centralt på 
vallen. Några nya sommarstugor finns i vallens 
södra del. Dessa och någon moderniserad bostu
ga samt markens bristande hävd, förtar en del av 
I(långstavallens genuina karaktär. 
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UTNÄSBODARNA 

Nr: 8411-20 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Utnäsbodama har sex små parstugor. En Lönn 
står som vårdträd vid en fåbod. En reslig gran 
vid en annan. Fäbodarna ligger spridda i östslutt
ningen mot en sjö. En del av åkern brukas som 

Socl<en: Forsa 
Areal: 5 ha 
Käll01; övrigt: ÖP:K47 

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

vall, en del har varit oslagen de senaste åren. En 
viss röjning har nyligen skett på myrodlingar 
som varit övergivna i flera decennier. En del av 
marken är hägnad med elstängsel. 

GRANÅS 

Nr: 8412-01 
Klass: · l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Granås är en fåbodvall, som delas av Hög och 
Forsa. Granås ligger mycket högt på en platå i en 
södersluttning med slagna vallar nedanför. Fem 
av de nio bostugorna ligger tydligt ordnade på en 
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Socken: Hög och Forsa 
Areal: l ha 
Käll01; övrigt: ÖP:K66 

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

rad, tre med långsidan mot vallgatan. Flera av 
källargrunderna är byggda av stora finhuggna 
block. Tre fåhus är bevarade. Inalles finns 19 
hus på vallen. 



ÖVERBOVALLEN 

Nr: 8412-02 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Överbovallen hör till byarna Edsta och Åsak. 
Vallen ligger på Dövelbergets nordsluttning med 
ett omfattande våtmarkssystem i öster, bildat av 
IUaråsmyren, den kraftigt meandrande Dövels
bäcken och Överbosjön. Trots att de är igenvux
na, syns fortfarande myrodlingar vid bäcken. På 
andra sidan madmarkerna reser sig Damm berget. 

Socken: Hög 
Areal: tO ha 
Källor, övrigt: ÖP:K68 

Värdelo·iterier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: 

En del av bårdvallsmarkerna hålls öppna genom 
slåtter, någon yta också som odlad åker. Husen 
är välbevarade. Några bostugor är modernisera
de, men den samlade bebyggelsen ger ett genuint 
intryck. En del bostugor saknar uthus, men det 
finns fortfarande flera välbevarade fåhus, bodar 
och andra uthus. 

HJORTSTAVALLEN 

Nr: 8412-03 
Klass: 2 
Källor, ril<sintresse: 

Befsl<ydd: 

Hjortstaval lens bebyggelse finns samlad på en 
liten yta i ravinen kring en bäck som avvattnar 
Hjotistamyran. Den odlade marken har funnits i 
den branta sluttningen mot sankmarkerna vid 
Döve l bergets nordvästra fot. Bebyggelsen ger ett 

Socken: Hög 
Aa·eal: 4 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K67, N:28, NVP:31 

Värdekriterier: b, e, f, g 
Befvård: 

äkta intryck även om några nya hus forekonuner. 
Alltsedan 1700-talet har vallen bestått av sj u 
fäbodar. Nu finns till bostugorna fyra fåhus och 
sex andra uthus. Gamla hägnader finns kring 
flera av fåbodarna. 
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HALLBOVALLEN 

Nr: 8412-04 
K lass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Hallbovallen, vid Norra Dellens sydöstra spets, 
delas av Forsa och Hög. Den norra delen hör till 
Hög medan den södra ligger i Forsa sockens 
nordligaste del. NotTa Hallbovallens bebyggelse 
har till stor del utsatts för Ia-aftiga förändringar. 
Bakom nya fasader döljer sig dock gamla hus. 
Entren till vallen är dock synnerligen fin med en 

Socken : Forsa och Hög 
Areal: 11 ha 
Källor, övrigt: ÖP:N26, NYP 29j 

Värdekriterier: b, e, f, g 
Befvård: 

få bod i helt ursprungligt skick med bostuga och 
fåhus i omålat bart timmer under en reslig lind. 
Ytterligare några hus bevarar den äldre karaktä
ren. Betesdjur har det senaste året gått i slutt
ningen ner mot De lien. Röjningen sker också på 
gamla igenvuxna täckter där. En liten del av 
åkermarken brukas fmtfarande. 

BROMSVALLEN 

Nr : 8412-05 
Klass: l 
Källor, ril<sintresse: 

Befslcydd: 

Bromsvallen ligger där Dammbergels flacka 
sydsluttning mot Bromsvallssjön möter Broms
vallsbergets mer branta östsida. Norr om vallen 
mellan de två bergen ligger den blöta Stormyra n. 
Vallen består av två delar. Den norra delen består 
av en tät grupp hus kring en liten bäck som 
skiljer de två höjderna. Tre fåbodar med genuina 
byggnader är bevarade här. Dessutom finns äldre 
hus som ändrats till fritidshus samt några ny
byggda. Här och var finns kallmurade källar-
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Socken: Hög 
Areal: 20 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K70 

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

grunder som vittnar om en ännu tätare bebyggel
se. Den södra delen har en utspridd bebyggelse 
bland stora brukade åkrar. Detta ger delen 
karaktär av bodland. Här finns sex fåbodar med 
små bostugor, fåhus och ett antallador på 
täkterna. På en täkt som legat i träda några år 
har en mycket tät barrskog växt upp. Ä ven denna 
del av vallen är påverkad av fritidsboende. Vallen 
hör till Baldra och Kungsgården. 



TANNAVALLEN 

Nr: 8412-06 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Ta n navallen består av Norrvallens, Mellanvall
ens och Särvallens fabodar. De ligger på ömse 
sidor om Tannabäcken. En stor del av vallarnas 
odlingsmark är i bra skick. Den hävdas antingen 
genom bete eller slätter. På Norrvallen finns två 
genuina fåbodar på en platå över en åker i 
sluttningen mot bäcken. En ängslada står en bit 
från denna. Till vallen hör ytterligare h·e bostu
gor. Endast den östligaste har uthusen kvar. 
Odlingsmarken har skogsplanterats, men till en 

Socl<en: Hög 
Areal: 31ha 
Källor, övrigt: ÖP:K69, N32, NVP:35 

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

del åter röjts fram. Mellanvallen och Särvallen 
ligger i varsin ända av ett stort åkersystem. På 
Mellanvallen finns tre bostugor och två få hus. 
Särvallen har sju fäbodar av vilka några är 
mycket väl bevarade. En kraftledning stör miljön. 
Mellan Särvallen och de närbelägna Dånsjöboda
rna i Forsasocken finns gravar och boplatsläm
ningar från järnåldern, som indikerar ett tidigt 
ianspråktagande av området. Tannaklittens 
sydostsida har också en rik flora. 
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NORDANSTIGS KOMMUN 

Nordanstig är ett medeltida namn på norra Hälsingland, som fått ge namn åt kommunen. Landskapet 
är kuperat och omväxlande. De östra delarna av kommunen har till största delen legat under högsta 
kustlinjen. l barrskogama finns de nordligaste inslagen av ädla lövträd som lind, lönn och alm. Kombi
nationen av kustland, älvdalar, sjöar och högland ger Nordanstigs kommun en speciell prägel. Bygden 
är gammal och lik på kulturminnen. Harmångersåsen och Gnarpsåsen har varit viktiga för placering av 
bebyggelsen. Dels var de betydelsefulla färdleder, dels var de gynnsamma för odling genom såväl god 
dränering som Iiklig vattentillgång. I de östra delarna av kommunen finns ett stort antal fornlämningar 
i form av gravar, stensättningar och husgrunder, som vittnar om en tidig bosättning. Hassela i väster 
var endast i mindre grad koloniserat före medeltidens slut. Här skedde bosättning till stor del i form av 
statsunderstödd finsk invandring för svedjebtuk i stora, ofta orörda skogsområden, främst under 16-
och 1700-talen. Idag är området mycket glest bebott. Spännvidden i odlingen mellan höglänt "finn
skog" i väster och "strandängar" i öster, på mark som nyss höjt sig ur havet, är stor. 

Arealibevarandeprogranunet 
Omkring hälften av dagens odlade mark finns med i bevarandeprogarmmets klass 1-3 enl.igt nedanstå
ende sammanställning. 

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 

Bergsjö 10 435 271 24 730 2382 

Gnarp 13 246 582 12 840 1385 

Harmånger 5 o 616 29 645 971 

Hassela 16 102 42 32 176 264 

ils bo 3 4 208 o 212 510 

Jättendal 3 240 280 o 520 854 

NORDANSTIG 50 l 027 l 999 97 3 123 6 365 

J. Antal objekt och areal (ha) i klass J, 2 resp 3 samt total åkerarea/1993, ha 

Markanvändningens förändring 1927-1993 
I Nordanstig har jordbruksnedläggningen varit större än för genomsnittet i länet. 40% av åkerarealen 
har försvunnit seäan 1927. Skillnaderna mellan församlingarna är dock stor. I Hassela bar minskning
en varit 80%, i lisbo 20%. Däremot finns i Bergsjö, Jättendal och Gnarp något mer av naturliga 
betesmarker kvar, jämfört med övriga kommuner. 
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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 

Bergsjö 3332 2382 233 109 597 0,9 

Gnarp 2803 1385 166 79 121 1,4 

Harmånger 1454 971 242 39 33 o 
Hassela 1344 264 284 40 679 3 

Ils bo 646 510 40 13 56 o 
Jättendal 1192 854 127 59 o o 

NORDANSTIG 10771 6365 1092 339 1486 5,3 

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

Förändring i djurantal 1927-1993 
När det gäller betesdjuren är minskningen sedan 1927 dramatisk i vissa delar av kommunen. Hassela 
har förlorat 96% av sina mjölkkor, år 1993 fanns endast 44 st kvar. Ä ven i övligt har mjölkkoantalet 
minskat i mycket hög grad, medan de övriga nötkreaturen, di kor och ungnöt för köttproduktion, bar 
ökat något 

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

Bergsjö 2062 549 640 1059 

Gnarp 2019 249 580 556 

Harmånger 826 158 236 354 

Hassela 1161 44 488 72 

Ils bo 373 74 104 154 

Jättendal 840 261 230 467 

NORDANSTIG 7281 1335 2278 2662 

3. Antalnötkreatur år 1927 och 1993 

218 



o 

BEVARANDEOMRADEN I NORDANSTIGS KOMMUN 

e Klass 1 
Klass 2 

e Klass3 
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H OG LAND 
Odlingsbygd kring sänkt sjö 

Nr: 3201-01 
Klass: 2 
Källor, r iksintresse: 

Bef skydd: 

Hogland är en odlingsbygd med spridd bebyggel
se vid den sänkta sjön Holsjön. Sjösänkningen 
gav odlingsmark i norr, väster och sydväst längs 
de små tillflödena samt utefter den norra stran
den, där marken är ganska flack. l övrigt är 
stränderna branta och lite påverkade av sänk
ningen. Vid storskiftet på 1700-talet flyttades 
flera gårdar bort från den ursprungliga bykäman 
vid Holsjöns västsida. Eftersom någon utflytt-

Blå karta: 165 
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Socken: llsbo 
Areal: 80 ha 
Källor, övrigt: ÖP:jk32 

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

ning inte behövdes vid 1800-talets laga skifte är 
bebyggelsemönstret i Hogland forhållandevis 
gammalt. Efter laga skifte har dock flera nya 
gårdar ti llkommit på byns ägor kring Holsjön. 
Gården Myran ligger helt skilt från byn, alldeles 
på gränsen till Bergsjö, vid vägen till Söderåsen 
vid Kittesjön. Myran kan vara en av de gårdar 
som flyttades vid storskiftet. Gårdens äldsta 
bostadshus sägs vara från 1700-talet. 

Skala: l : l 00 000 



CENTRALAILSBOBYGDEN-BERGE,VÄSTTJÄR 
Odlingslandskap, bymiljöer 

Nr: 3201-02 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Ilsbo-Berge omfattar markerna runt Sävsjön och 
Kyrksjön så när som på en del i sydväst som hör 
till byn Västtjär. Näset som går ut i Sävsjöns 
östra del bildar ett dominerande och också 
botaniskt betydelsefullt inslag i odlingsland
skapet Där finns en björkhage och andra backar, 
där det går betande djur, samt något fragment av 
slåttermark i sydsluttningen mot sjön. De tradi
tionella brukningsformerna speglas i växligheten. 
Hölador finns kvar i de gamla ängarna. 

Nygården, som ligger där vägen går ut på 
Näset, är en bondgård från senare hälften av 

Blå karta: 165 

Socken: Ilsbo 
Areal: 128 ha 
Källor, övrigt: ÖP:jk33, T6, ÄoH:203 

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

1800-talet med två timrade parstugor som 
tillsammans med uthuslängan bildar en öppen, 
trelängad gård. Berge bykärna, som ligger på 
åsen mellan Sävsjön och Kyrksjön, har spräckts 
genom dragningen av nya landsvägen. Västtjär, 
som hör samman med Bergeonu·ådet, bildar en 
av de bäst bevarade bymiljöerna i Ilsbo. Ur
sprungligen var byn en rad by med fem gårdar, 
men under 1800-talet tillkom flera gårdar och 
förtog radbykaraktären. Byn fortsätter med 
spridd bebyggelse längs vägen mot Nyvallen. 

Skala: J: l 00 000 
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HÅNICK MED STORÖN 
Odlingslandskap vid sjö, fornlämningar 

Nr: 3202-01 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Förekomsten av flera husgtunder och gravhögar 
tyder på att Hånick haft stor betydelse under 
järnåldern. Här finns också Borgöns fornborg, 
vilken legat som ett lås for en vattenled eller 
vinterväg över Storsjön. På många platser i 
Hånick finns rester av forhistorisk järn framställ
ning. 

Idag är Hå nick ett jordbmksamhälle med tre 
tydliga gårdsgrupper. På Hånickvikens norra 
strand bildar gårdarna en radbyliknande stmktur. 
Gården O Is-Nils längst i väster består av en lång 
länga med plats både för bostäder och ekonomi
utrymmen under samma tak. Vid sjöstranden 
finns ett såghus med ramsåg och ett komplett 

Blå karta: 165 
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Socken: Hannånger 
Areal: 150 ha 
Källor, övl'igt: NVP:62, ÖP:JK30, Sn62 

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

linberedningsverk Nordost om viken finns en 
kulle där tre gårdar bildar en tät bebyggelse
miljö. Gården Per-Jons är uppförd av batt timmer 
med utanpåliggande stolpar. Övriga gårdar ligger 
i huvudsak längs vägen mot Vattlång. I bygden 
används långa sträckor av den tidigare banvallen 
för Bergsjöbanan som körväg. 

Bygden har kvar mycket av sekelskifteskar
aktären. Vyn från landsvägen söder om Hå
nicks viken över åkermarken och strandängama, 
med ett par bevarade lador, mot "radbyn" på 
andra sidan vattnet visar ett genuint stycke 
odlingslandskap.På Storön ute i Storsjön finns 
fortfarande slåtter- och betesgynnade arter kvar. 

Skala: l : l 00 000 



CENTRALA HARMÅNGERsBYGDEN 
Odlingslandskap i ådal 

Nr : 3202-02 
Klass: 2 
Källor, ril{sintresse: RN:38 

Befskydd: 

Det är troligt att en bygdekärna tidigt bildades, 
där färdvägen mot norr korsade Harmångersån. 
Två bronsåldersboplatser väster om Nordanå 
och Forsa antyder en flertusenårig bebyggelse
historia. På åsen söder om ån och öster om 
boplatserna har länge funnits en tät gårdsrad 
utefter den väg som följt åskrönet. 

På åsen, som delar odLingsmarken, ligger 
fmtfarande byn Rödsta med sina smala hus
kroppar i timmer. Även yngre bostadshus med 
sexdelade planer förekommer. Ofta finns två 

Blå karta: 165 

Socken: Harmånger 
Areal: J 70 ha 
Källor, öVI"igt: ÖP:JK29,T5 

Värdekriterier: a, b, c, e, f, g 
Befvår·d: 

generationer bostadshus, varav det äldsta är minst 
förändrat. Ett ålderdomligt drag är att både 
bostadshus och uthus ligger intill bygatan. Kyrkan 
bildade en gång "åsbyns" avslutning i öster. Nu 
har tyvärr färdvägen mot norr, som en gång 
bidrog ti ll bybildningen, brutit sambandet mellan 
den gamla bygden Rödsta och kyrkan. 

Norr om ån ligger också några gårdar som hör 
till Rödsta. Förmodligen har de flyttats från 
radbyn i samband med laga skifte. I övrigt hör de 
gårdar, som ligger spridda längs remsan mellan 
åker och skog non om ån, till byn Nordanå. 

Skala: l: l 00 000 
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SKARVTJÄR 
Mindre odlingsbygd vid sänkt sjö 

Nr: 3202-03 
Klass: 3 
Källor, riksintresse: RN:38 

Befskydd : 

Dagens "nordanstigar", järnvägen och väg E4, 
har skmit av kontakten mellan Skarvtjärsbygden 
och odlingsmarken längs Hatmångerån. Samban
det är då tydligare med Lönnånger i Jättendals 
socken (se 03-03 Jättendal; Lönnånger). Den 
odlingsmark, på en uppgmndad havsvik, som 
lönnångersbönderna brukar, sträcker sig också 
till Skarvtjär. En tydlig strandlinje finns dock vid 
sockengränsen och Kolmyrabäcken strömmar 

Blå kat1a: 165 
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Socken: Harmånger 
A1·eal: 29 ha 
Källor, övrigt: ÖP:jk28 

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

där litet snabbare på sin väg mot föreningen med 
Lönnångersån. Skarvtjärs by ligger på vattende
laren mellan denna och Harmångerån. Till den 
senare leds vattnet från f d Skarvtjärstjärnen, 
som tonlades på 1800-talet för att ge byn mer 
odlingsmark. Bybebyggelsen finns i spetsarna av 
en liksidig triangel, som vägnätet bildar. Mitt i 
norra delen av byn finns rester av tre gravhögar, 
förmodligen från järnåldern. 

Skala: l: l 00 000 



V ATTLÅNG 
Odlingslandskap i ådal 

Nr: 3202-04 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: Övr:VTR 

Bef skydd: 

Vattlång är en ådal där gårdarna i allmänhet 
ligger spridda på mindre höjder i landskapet. I 
ett dominerande läge, på en höjd vid Vattlång
sjöns västra strand, ligger fyra gårdar samlade. 
Våtmarken söder om höjden antyder att sjöns 
vatten en gång nått betydligt längre åt väster i 
den flacka Vattlångsdalen. Sjöns utlopp vid 
Svedja gamla bruk bar med tiden fOrdjupats, 
forst genom naturlig erosion, men senare även i 
samband med dammbyggen får manufakturver-

Blå karta: 165 

Socken: Hannånger 
Areal: 202 ha 
Källor, övrigt: 

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

ket där. Strävan efter att vinna mer mark får 
odling har sannolikt också funnits med i bilden. 

Minnet av höjden, som ett näs, lever kvar i 
gårdsnamnet Sör på näset. En koncentration av 
fornlämningar tyder på, att den ursprungliga byn 
i Vattlång också har funnits här. Längre ut bildas 
några fall i Yattlångsån, som har använts får att 
ge kraft åt olika anläggningar. På Yattlångs 
allmänning finns den märkligaste, linberednings
verket, som är ett av kommunens bäst bevarade. 

Skala: 1:100 000 
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VATTRÅNG 
Jordbruksbygd i varierad odlingsdal 

Nr: 3202-05 
Klass: 2 
KäUor, riksintresse: 

Befskydd: 

I Vattrång finns stora bondgårdar i ursprungligt 
läge, äldre gårdar, som flyttats i samband med 
laga skifte, mindre jordbruksfastigheter och små 
torp, vilka alla blandas med byggnader från 
expansionstiden vid sekelskiftet, då Bergsjöba
nan drogs genom bygden. 

Vatträng bildar i sin centrala del en tät 
bymiljö, där byggnaderna är samlade kring en 
byväg. Av fornlämningarna i dalen att döma, har 

Blå karta: 165 
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Socken: Harmänger 
Areal: 94 ha 
Källor, övrigt: ÖP:jk31 

Värdel<ritel"ier: a, b, c, e, f, g 
Befvård: FV 

dalen mellan Vattlångssjön och Vatträng haft 
obruten bosättning frän stenåldern till idag. 
Lämningamas att tyder också på att det varit en 
rik och betydelsefull bygd. Ett stort grav- och 
byplatsornräde öster om gården Olsäter, med sju 
gravbögar och sju husgrundsterrasser, ingår i 
länets fornvårdsprogram. Vattrångsdalen är 
kanske socknens kulturhistoriska mest varierande 
och intressanta område. 

Skala: l: l 00 000 



BÄLINGSJÖN 
Jordbruksbygd kring sjö, fornlämningar 

Nr: 3203-01 
Klass : 2 
Källor, riksintresse: 

Befslcydd: 

Jordbruksbygden kring Bälingsjön och den 
igenväxta Fläcksjön har mycket lång bebyggelse
och odlingskontinuitet På den östra sluttningen 
mot Bälingsjön finns Hälsinglands största 
koncentration (ett 20-tal) av forhistoriska hus
grundsterrasser. Här finns också gravanläggning
ar i fonn av rösen och högar. Fornlämningsom
rådet ligger nära gårdarna Kräktläck och Böle, i 
en skog som tidigare varit odlad och betad, något 
som bl a hägnadsrester, markberedda ytor och 
lämningar efter sentida byggnader vittnar om. I 

'ön 
[i·· ~\\ .. 

·' 

Blå karta: 165 

Socken: Jättendal 
Areal: 126 ha 
Källor, övrigt: NVP:50, ÖP:llC26 

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

kanten av en ängs- och hagmark vid Böle finns 
länets enda växtplats for den sydliga ängsväxten 
hästfibbla eller slåttergubbe. Den forsta histo
riskt kända byn har legat i Bäling, norr om 
sjöarna. Härifrån brukades stränderna och de 
fina sandjordarna runt sjöarna. Nu fmns fyra 
sekelskiftesgårdar med stora ekonomibyggnader i 
bykärna n. Det genuina intrycket störs av en 
modern industrianläggning. De båda sjöarna 
bildar kärnan i en av de bästa fågellokalerna i 
norra Hälsingland. 

35 

Skala: l: l 00 000 
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JÄTTENDAL 
Agrar kärnbygd 

Nr: 3203-02 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RK: l 00 

Bet' skydd: 

Här finns många fornlämningar, bl a en s k 
kungshög, från järnåldern. De flesta av Hälsing
lands fornminnestyper finns representerade i 
bygden. Åtminstone gravfältet vid Djursta 
hävdas som beteshage. Där finns en typisk 
betesvegetation. 

Jättendalsbygden är också en av Hälsinglands 
bäst bevarade agrarbygder. Fantasi och initiativ
kraft har visats när det gäller att finna alternativ 

'ön c., ,'!,!:, . 

Blå karta: 165 

228 

Socken : Jättendal 
Areal: 240 ha 
Källor, övrigt: ÖP:K4 

Värdelu·iterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: FV 

till de traditionella jordbruksgrödorna - här odlas 
såväl grönsaker som jordgubbar. Gårdarna ligger 
spridda eller i samlade byar på höjder och ås
ryggar på norra och västra sidan av Jättendals
sjön. Flera av bostadshusen är välbevarade och 
av hög arkitektonisk kvalitet. Byggnader är i 
regel från sent 1800-tal men även av äldre 
karaktär. 

Skala: l : l 00 000 





LÖNNÅNGER 
Kustanknuten jordbruksbygd 

Nr: 3203-03 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Lönnånger har en traditionell bykärna ocb 
odlingsmark på en kulle i den norra delen av 
bygden. Den täta bebyggelsen ger en vision av en 
mycket ålderdomlig bybildning. Några kända 
fOrhistoriska länmingar finns dock inte i denna 
del av bygden. Sambandet är tydligt med 
Skarvtjär i Harmångers socken. Den uppgrunda
de havsvik, som lönnångersbönderna brukar, 
sträcker sig också till Skarvtjär. En tydlig strand
linje markerar dock sockengränsen. 

Blå karta: 165 
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Socken: Jättendal 
Areal: 154 ha 
Källor, övrigt: ÖP:JK27, 28 

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

På 1500-talet fanns endast tre gårdar i Lönnång
er medan många byar i centrala Jättendal hade 
mark här. I mitten av 1700-talet fanns fem 
gårdar - två hade tillkommit öster om den gamla 
bytomten. Vägförbindelse fanns med kyrkbyama 
i Jättendal och Harmånger. Den gamla "Kyrka
vägen" mellan Lönnånger och Jättendal finns 
ännu kvar som en stig genom skogen över 
Kyrkberget. Där den öppna bygden möter vid 
Mellanberg finns en rik fornlämningslokal 

Skala: l: l 00 000 



ÅSNORRBODARNA 
Bodlandsbygd med fast bosättning 

Nr: 3204-01 
KJass: 3 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Åsnorrbodama är ett bodland som bildat grund 
fcir fast bosäth1ing. I byn, som ligger längs en 
väg på sydsidan av en ås, finns gårdar som 
bevarar mycket av en äldre karaktär. Åsnon·bo
darna l: l, där gården byggdes vid 1800-talets 
mitt, har en fin gårdsbild med flera välbevarade 
byggnader, i nära kontakt med den odlade 
marken i sydsluttningen, ner mot den dränerade 

Blå kat1a: 165 

Socken: Gnarp 
Areal: 12 ha 
Källor, övrigt: ÖP:jk22 

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

och delvis uppodlade myren i dalbotten. Det 
finns också äldre, fri liggande byggnader är från 
tiden fcire gårdsbygget Flera mindre ställen, typ 
"Per-Albintorp" hör till byn. 

Läget på en höjd som bildar vattendelare för 
tre åsystem, Villsjöåns, Annåns och Dyråns, gör 
området hydrologiskt intressant. 

Skala: l: l 00 000 
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GNARPS DIABASBERG 
Botaniskt rika odlingsmiljöer, fornlämningar 

Nr: 3204-04 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: RN:35 

Befskydd: 

De omfattande och lättvittrade diabasförekom
sterna i Brattåsen, Uvberget och Ås berget 
nordväst om Gnarp påverkar tydligt vegetatio
nen. I de numera lundmtade f d fodermarkerna är 
floran som mest attrik med atter som blåsippa, 
vårärt, skogsvicker, stor blåklocka och troll
druva. 

Den mer hävdade odlingsmarken, som finns i 
och ansluter till diabasområdet, är viktig för 

Blå karta: 165 
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Socken: Gnarp 
Areal: 112 ha 
KäHor, övrigt: NVP:32 VTR, ÖP:T3,N6 
ÄoH:l94 
VärdeJuiterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: 

omJådets odlingshistoriska dimension. Berge, 
Vallen, Norr om berget och Brattåsen är exempel 
på viktiga, avgränsade bebyggelse- och odlings
miljöer. Stor betydelse har också de fornläm
ningsrika byarna Byn, Bolsta (Fränsta) ocb Ås, 
på ässträckningen norr om Gnarpsån och den 
tillhörande vida odlingsmarken söder om bergen. 
Gnarps fåbodområde , bl a Åsvallen och Frästav
allen nås över diabas bergen. 

Skala: 1:100 000 



GNARPSÅNSDALGÅNG 
Odlingslandskap, fornlämningsbyar 

Nr: 3204-05 a och b 
Klass: a: l, b: 2 
Källor, ril<sintresse: 

Bef skydd: 

a. Västra delen: Längs den tydliga dalgången vid 
Gnarpsån finns en vidsträckt odlingsmark med 
stora gårdar och gott om fornlänmingar. 

Bebyggelsemiljöerna i dalgången, från Gräns
fors vid Bergsjögränsen till vägskälet vid Byn, 
innebåller en rad äldre miljöer av högt kulturhis
toriskt värde. Bitvis har bebyggelsen längs 
åsvägen karaktären av radby. Många byggnader 
är renoverade, men mellan dessa finns flera 
mycket ålderdomliga byggnader. De senare är 
tyvärr ofta i dåligt skick. 

Västergrängsjö är en liten by, som hade sin 

Blå karta: 165 

Socken: Gnarp 
Areal: a: 230 ha, b: 348 ha 
Källor, övrigt: NVP:37, 38, ÖP:JK25, 
ÄoH:l96 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård: 

senaste storhetstid i bötjan av seklet. Skolhuset 
på sin höga huggna gråstenssockel och den stora 
vitputsade lärarebostaden från 1920-talet är 
kanske de tydligaste vittnesbörden om det skedet. 
Y stigårdens trelängade gårdsanläggning anses 
vara uppford på 1600-talet. Den har dock senare 
byggts på och modemiserats. 

Östergrängsjö har en del intressanta gårdar 
från 1700-talet. Denna äldre bebyggelse ligger 
väl samlad och har bara undantagsvis modemise
rats. 

Skala: l: l 00 000 
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b. Östra delen: Jordbruksbygden öster om 
Gnarps samhälle följer Gnarpsån från byarna 
Böle och Rogsta fram till Milsbron där den snörs 
av. Bebyggelsen ligger huvudsakligen på 
Gnarpsåsen. Odlingsmarken ligger på ömse sidor 
om åsen. I väster är åkennarkerna vidsträckta 
och följer Igeltjärnsbäcken norrut. 

Böle torde vara den by, som har längst 
historia i området. Här finns ett antal fOrhistoris
ka gravar och husgrundsterrasscr. Byggnadsmäs
sigt är annars Rogsta by mest intressant. Mellan
gården är den av traktens gårdar, som bäst 
bevarat en äldre karaktär. 

Flygfoto över Gnarp från 1920-talet 
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HADDÄNGSÅN-NORRFJÄRDEN 
Småbruk med anknytning till fiskeläge 

Nr : 3204-06 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Baddängsån mynnar i havet vid Norrfjärden. 
Haddäng eller Haddungsängen ägdes på 1600-
talet av 62 delägare, men förvärvades senare av 
Gnarps masugn. I samband med rationalisering
en av driften vid Gnarps masugn i början av 
1800-talet dikades den ut för att tillgodose bl a 
vissa anställda med åkermark för spannmålsod
ling. 

I Norrfjärden finns flera småbruk eller små 
fiskejordbruk med mark, som fortfarande brukas. 
Detta är en rest av ett få bod bruk, där jordbmk 
och fiske kombinerades. Man fiskade under 
sommarhalvåret och framförallt tiden före 

Blå karta: 165 

Socken: Gnarp 
Areal: 122 ha 
Källor; ÖVl'igt: NVP:34, ÖP:Sn34T7 

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

höbärgningen. Kombinationen var tidigare vanlig 
vid hälsingekustcn. Under 1800-ta le t blev fisket 
mera en angelägenhet för socknens obesuttna, s k 
strandsittare och en yrkesfiskarekår bötjade 
byggas upp. I Norrfjärden hade ett stort antal 
byar i centrala Gnarp egen mark och fattfarande 
är fastighetsstrukturen komplicerad. De få 
exempel på denna form av fiskejordbruk, som 
fortfarande finns är mycket värdefulla och 
bevarandevärda. Ä ven i övrigt har Norrfjärden, 
med hamn, fiskaregårdar, sjöbodar och gistgår
dar, höga bevarandevärden. 

Skala: l: l 00 000 
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ANNSJÖN 
By vid skogssjö 

Nr: 3205-02 
Klass: 3 
KäJlor, riksintresse: 

Befskydd: 

Annsjön är en iso lerad 1800-talsby med odlings
mark vid en skogssjö. Här finns flera gårdar med 
äldre karaktär, varav en del används som fritids
bostäder och någon står öde. Hackslått fårekom
mer på Olbjömsnäs. 

Blå karta: 165 
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Socken: Bergsjö 
Areal: 24 ha 
Källor, övrigt: ÖP:jk9, ÄoH:195 

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

Skala: l: l 00 000 



ÄLVSUND-ÅSVALLEN SAMT HADDUNGSNÄS 
Spridda gårdar och fäbod 

Nr : 3205-03 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN:34 

Befskydd: 

Den levande jordbntksbygden frnns runt norra 
delen av Längsterbodsjön. Eftersom bykärna 
saknas är det troligt att den fasta bebyggelsen 
etablerades här i samband med laga skifte. Vid 
Längsterbodarna på östra sidan av sjön finns en 
välhävdad strandäng. Vid Rexfors finns spillror 
av en jordbmkspräglad industrimiljö som bl a 
innehållet en kvarn och en smedja. Soldat Huggs 
torp frnns kvar i bygdens nordvästligaste del och 

Blå karta: 165 

Socken: Bergsjö 
Areal: 84 ha 
Källor, övrigt: ÖP:jklO,ll, ÄoH :197, 
NVP:30 
Värdekriterie1·: a, b, c, d, e, f, g 
Bef vård : 

även grunder efter ytterligare soldattorp. Ännu 
längre västerut, på den riksintressanta Älvåsen, 
ligger Åsvallen, som bildar en fåbodmiljö. 

Ensamma på Baddungsnäs i Hasselasjön, ca 
2 km norr om Älvsund, ligger två stora jord
bruksfastigheter, Inigården och Västigården. 
Gårdsgrupperingarna är ålderdomliga. Ä ven 
uthusen är av äldre typ och ängslador förekom
mer ute på åkrarna. 

Skala: l :100 000 
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HARMÅNGERSÅSEN-ÄLGERED 
Odlingslandskap med bebyggelse och fornlämningar längs åsväg 

Nr: 3205-04 
Klass: l 
Källor, r iksint resse: 

Befskydd: 

Området är rikt på fornlämningar i form av 
gravar och husgrundsterasser. Jordbruksmarken 
brukas. Där åsen försvi tmer ner i norra delen av 
Älgeredssjön finns välhävdade strandbeten. I 
sydöstra delen av sjön dyker åsen upp som 

Blå karta: 165 
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Socken: Bergsjö 
Areal: 216 ha 
Källor, övrigt: NVP:59, ÖP:jkl2,16, Sn59 

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

Långnäset, en tallbeväxt getryggsås, vilken vid 
sjöns utlopp på säreget sätt bildar Kyrkåns nona 
strand. Här är utsikten över Älgeredssjön anslå
ende. Den södra åstranden betas och närmast 
vattnet finns starrmader. 

Skala: J: 100 000 



GAMMSÄ TTER-NORRÅSEN-V ÄSTERTANNE-BERGE 
Odlingslandskap 

Nr: 3205-05 
Klass: l 
Källor, ril<sintresse: 

Området är ett långt odlat dalstråk, mellan 
Gränsån och Kyrkbyån, vilket binder samman 
Gnarpsbygden med Bergsjöbäckenet Det kupe
rade odlingslandskapet med lövträdsdungar, 
långa bryn, vattendrag och sjöar, bildar, tillsam
mans med en bebyggelse med lång h·adition, ett 
bevaraodevärt landskap. 

l Gammsätter finns ett par mycket genuina 
byggnader från tiden strax före senaste sekelskif
tet. Norråsens tre gårdar, med byggnader från 
1800-talets början, bildar kärnan i en avskild 
bygd i ett kuperat landskap med ett betydande 

Blå karta: 165 

Socken: Bergsjö 
Areal: 300 ha 
Källor, övrigt: NVP:37, ÖP:jk25,15,T2, 
ÄoH:l98 
Värdel<riterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

antal fårhistoriska lämningar. Öppen hagmark 
och hackslåtter finns vid Tjärnänget norr om 
Tannetjärnen i Västertanne. 

I Berge är en betydande stenåldersboplats 
registrerad. I anslutning till denna finns ett stort 
betat gravfålt frånjärnåldern med stensättningar, 
högar och rösen samt övergivna odlingsytor, 
hägnadsrester och boplatsterrasser. Söder om 
gravfåltet finns en yngre odlingsterrass. Mellan 
denna och Kyrksjön finns en trädbevuxen hage 
och en strandäng. Odlingsmarken norr och öster 
om Bergegravfåltet är i god hävd. 

Skala: l: lOO 000 
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BREDÅKER-UNGRICK 
Odlingslandskap vid sjö 

Nr : 3205-06 
Klass: 2 
KäUor, r iksintresse: 

Bef skydd: 

Området består av genuina bondbyar i ett små
brutet odlingslandskap vid insjövatten, samman
bundna av en ga•mnal landsväg. Floran är rik, 
med flera sydl iga arter. Vid Ungrick, Inigården 
och Fåfängan med Sörimyren finns ännu hävdade 
fragment av backslåtter och öppen naturbetes
mark. Runt den odlade marken i övrigt finns 
gamla betesvallar, lövdungar och rika hassellun-

Blå karta: 165 
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Socken: Bergsjö 
Areal: 72 ha 
Källor, övrigt: NVP:61, ÖP:Sn61, 
ÄoH:201 
Värdel<d terier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvärd: 

dar. Till miljön hör också den ålderdomliga och 
märkligt byggda länsmansgården Stocks, i 
grunden en enkelstuga i två våningar, som ligger 
söder om den gamla landsvägen mellan Bergsjö 
och Jättendal, ca 500 m nordväst om Bredåker. 
Söder om Bredåker har viss exploatering med 
fritidsstugor ägt rum. 

Skala: l: 100 000 



VÄGEN SÖDER OM ÄLGEREDSSJÖN OCH 
GIMSKOGSV ÄGEN 

Bruksvägar med småbruk, bruksmilj ö, fornlämningar 

Nr: 3205-07 
Klass: 2 
KäJlor, riksintresse: RK:20 l 

Befskydd: 

Bruksdriften under 17- och 1800-talen krävde ett 
fOrbättrat vägnät. På lämpliga ställen längs detta 
fick säsongsanställda vid bruken etablera sig med 
mindre jordbruk. Vägen från Strömbacka genom 
Gimskogen via Andersfors till Bjåsta skildrar 
bl a detta skede i odlingshistorien. På sydslutt
ningen mot Gimmerån vid Norrgunrna finns en 
bybildning från denna epok. Bebyggelsen har 
sekelskifteskaraktär men en del äldre byggnader 
vittnar om högre ålder. 

l odlingsmarken är några botaniskt värdefulla 

Blå karta: 165 

Socken: Bergsjö 
Areal: 22 ha 
KäUor; övrigt: ÖP:jkl3 

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

öppna beteshagar ännu i hävd. Av Andersfors 
bruk återstår i dag herrgården, en arbetarbostad, 
en bastu, ett stall och ett spannmålsmagasin. 
Nära Hökberget finns ett par välbevarade små
bruk av tidig 1800-talskaraktär. Mellan Älge
redssjöns södra strand och vägen finns också 
flera fornlämningar. En utomordentlig utsikt över 
odlingsmarker runt Ä! geredssjön ges från Hök
bergets fornborg. Vid Skrämsta går betesmarke
rna ner till stranden och övergår närmast vattnet i 
starr mader. 

Skala: l :IOO 000 
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CENTRALA BERGSJÖBYGDEN 
Centralbygd med milltieboställe 

Nr: 3205-08 
KJass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Runt Bålleviken, som omsluts av Bålleudden i 
söder och Prästudden i norr, finns ett öppet 
odlingslandskap med höga kvaliteer. Kyrkan, 
som ligger tillsammans med prästgården på 
Prästudden, dominerar landskapsbilden. !jord
bruksbygden längs Ky1"ksjöns västra strand intar 
dock Bållegård på Bålleudden en särställning, 
genom att där finns ett par unika byggnadstyper 
och en for trakten ovanlig gårdsmilj ö. Gården 

Blå karta: 165 
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Socken: Bergsjö 
Areal: 24 ha 
Källor, öVI·igt: ÖP:T2, ÄoH:l99 

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

har sedan bö1jan av 1700-talet varit militiebo
ställe. Bostadshuset är bevarat med ursprunglig 
plan. Den mest imponerande byggnaden i anlägg
ningen är den 73 m långa uthusbyggnaden, med 
bl a utrymmen for foder, kreatur och rättarens 
familj. Ett stycke från gården står Hälsinglands 
enda långlo ge, även den med imponerande mått, 
ca 30meter. 

Skala: 1:100 000 



KITTESJÖN 
Odlingsbygd av lagaskifteskaraktär 

Nr: 3205-10 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

IGttesjön är en kuperad odlingsbygd av Jaga 
skifteskaraktär vid en sjö. Byarna IGtte och 
Söderåsen på västra sidan av Kittesjön innehåller 
flera gamla bondgårdar med timmerlador ute på 
de hävdade ägorna. En timrad ria i två våningar 
finns bevarad vid gården Sanden. En liten del av 
de gamla strandängarna vid Kittesjön betas. 
Yttre bygden på östra sidan sjön är värdefull får 
helhetsbilden. 

Blå karta: 165 

Socken: Bergsjö 
Areal: 170 ha 
Källor, övrigt: ÖP:jkl9, ÄoH:202 

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

Skala: l: l 00 000 
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KORPÅSEN 
Nybyggesområde 

Nr : 3206-01 
Klass: 3 
KälJor, riksintresse: RN:31, Övr: VTR 

Befslcydd: 

Området ligger mycket högt i skogslandet, och 
utgör sista resten av ett nybyggarområde etable
rat kring 1790. Som mest fanns 24 gårdar i byn. 
1965 flyttade den siste bofasta och de flesta 
gårdsbyggnaderna är nu rivna. De två kvarva
rande gårdama i Laxbo visar en äldre karaktär 
än Korpåsen. Skolhuset ger en uppfattning om 
byns tidigare storlek. Mer eller mindre tydliga 

Blå karta: 174, 165 

Socken: Hassela 
Areal: 5 ha 
Källor, övrigt: NVP:3, ÖP:N2, ÄoH: 186 

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

spår av odlingarna ftnns f01tfarande. Gammal 
artrik slåtter- och betesvall forekommer, men 
även något hacks lått, till stor del i mycket 
extensiv hävd. Laxbo tillsammans med Lamsås i 
Korpåsen bildar ett särskilt bevarandevätt 
område, med mycket variationsrik växtlighet och 
med flera for landskapet ovanliga arter. 

Skala: l: l 00 000 

245 



HÅNGBERG-KÖLSJÖN-STAKHOLMEN-NORRBÄCK 
Större nybyggesområde 

Nr : 3206-02 a - d 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RK: 107,108 

Befskydd: 

Området är ett nybyggesområde med spridda, 
högt belägna gårdar och byar i skogslandet. Det 
består av flera välbevarade, äldre gårdar, som 
karaktäriseras av en gedigen timmerbyggnads
konst och påkostade snickerier. Lägena ger vida 
utblickar över trakten. De naturliga slåtter- och 
betesmarkernas typiska växtatter är vanliga i 
området. Ä ven där hävden numera är svag fluns 
arter som t ex fåltgentiana, ögontröst och ormrot 
kvar. 

a. I området är byn Stakholmen (tillsammans 
med gårdar från Nordanbro och Berge) ett bra 
exempel på hur nybyggena vuxit fram och hur en 

Blå karta: 165 
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Socken: Hassela 
Areal: 49 ha 
Källor, öVl'igt: NVP:9,ÖP:K1 JK1 K2, 
ÄoH: 187-189,191 
Värdekriterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: NOLA 

bygd bildats. Gårdsformen är här speciell med ett 
fristående boningshus och ett annat hopbyggt 
med ekonomi delen, så att en Z-liknande gårdsan
läggning bildas. Ekonomidelen är stor och med 
en nästan kvadratisk plan. En typisk landsbygds
skola och ett bönhus med bevarad 1930-talska
raktär ingår i miljön. 

b. Norrbäck är en annan stor by. Den består av 
ett par större gårdar och flera småbruk spridda 
längs en ås. En uttalad bykärna saknas. Den 
norra och östra delen av byn präglas av hackslåt
ter, omsorgsfullt utfård på väg- och dikesrenar. 

Skala: l : l 00 000 



c. Nybygget Ersk-Mats tillkom på 1700-talet. 
Det ligger uppe på en sydsluttning och har en 
kvarn-, såg- och linberedningsanläggning vid en 
bäck nere i dalen. Byggnadsbeståndet är rikt och 
har utsatts för få förändringar efter tillkomsten. 
Marken har en tid varit obrukad men tas succes
sivt åter i bruk. Vissa karaktäristiska slåtter- och 
betesväxter finns. Hässjerester fmns på den 
dammäng som kvarndammen bildat. Gården ger 
ett ålderdomligt intryck. Den sköts som en 
museigård öppen för allmänheten. 

Stakholmen, med en karaktäristisk ekonomibyggnad 

d. Buskan och Daniels är två arrendegårdar 
under Iggesund, som tillsammans med ett mis
sionshus bildar en avgränsad och välskött miUö 
med bebyggelsemässiga och biologiska värden. 

Hävden i området är varierande. På några 
ställen är den både traditionell och intensiv. Ett 
s tott värde ligger i den helhet som nybyggesom
rådet bildar och där det vidsträckta skogsland
skapet bryts upp av den odlade marken. Från 
Hängberg i väster till Norrbäck - Stakholrnen i 
öster mäter 01mådet 15 km. Mellan Norrbäck 
och Stakholmen är det 4 km. 
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MÖRTSJÖN 
Skogsby 

Nr: 3206-06 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Gårdarna ligger på Gnarpsåsens sandjordar i 
södersluttning mot Mötttjärn. De bildar en liten 
och väl sammanhållen odlingsbygd, omgiven av 
stora skogar. Gårdarna är relativt stora och väl 
underhållna. Flera genuina drag kan märkas i 
byggnadsskicket och några gårdar bevarar som 
helhet karaktären från mitten av 1800-talet. 
Ladugårdarna är överlag stora och typiska för 
Hassela. I något fall verkar hävden eftersatt.De 
marginella markerna i byn hotas av igenväxning. 

B l å karta: 165 
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Socken: Hassela 
Areal: 17 ha 
Källot; övrigt: NVP: 13,ÖP:Jk5 

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

Skala: l: J 00 000 



SÄNNINGST JÄRN 
Skogsbyar (nybruk) 

Nr: 3206-07 
KJass: 2 
K ällor, riksintresse: 

Befskydd: 

Kring Sänningstjärn finns en rad geologiskt 
intressanta formationer, vilka har uppstått i 
samband med att inlandsisen drog sig undan. 
Mellan landsvägen och Bygget non om tjämen, 
fi1ms t ex ett isälvsdel ta, fyllt av djupa dödisgro
par som kransas av branta ryggar och kullar. 

Bygget har en äldre karaktär med timmerla
dor, smedja och stengärdsgårdar. Här finns även 
öppen hagmark med typisk artstock Hävden av 

Blå karta: 165 

Socken: Hassela 
Areal: 25 ha 
Källor, övrigt: NVP: 18,ÖP:Sn18 
ÄoH:l93 
Värdekriteriet·: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

den naturliga fodermarken är dock i vikande. 
Hela mmådet med Bygget, Klovens, Skålmyrval
len, Vallen och flera bebyggelseenheter bör ses 
som en enhet vid bevarandet av 01mådets natur
vetenskapliga och kulturhistoriska värden. Ett 
öppet odlingslandskap är betydelsefullt för att de 
geologiska värdena skall kunna uppfattas och 
överblickas. 

Skala: l: l 00 000 
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HAGMYRAN 
Ensamgård 

Nr: 3206-08 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Bef skydd: 

Hagmyran är en ensamgård l ,5 km öster om 
Sänningsijärn. Gårdens byggnader har forändrats 
mycket litet sedan de uppfördes. De består av två 
bostadshus och ett fullständigt ladugårdskomplex 
med många byggnader, bl a fåhus, loge, vagnhus 
och ved lider. Markslagen omfattar allt från 
extrem torrbacke til1 dikad myr. För närvarande 
ligger dockjordbruksdriften nere. 

Blå karta: 165 
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Socken: Hassela 
Areal: 1 O ha 
Källor, övrigt: 

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

Skala: l: 100 000 



MALUNGEN 
Finnbygd 

Nr: 3206-09 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befskydd: 

Ursprunget till byn, som fått namn efter sjön, är 
ett finntorp som tycks ha tagits upp vid början av 
1600-talet. Torpet skattlades som kronot01·p 
1750. Det mest intressanta odlings- och bebyg
gelseområdet finns nu mellan landsvägen och 
sjön, med bondgårdarna Innergården, Särgården 

Blå karta: 165 

Socl<en: Hassela 
Areal: 26 ha 
Källor, övr igt: ÖP:Jk7 Ä oH: 190, 192 

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

och Östergården som kärnor. Gårdarna har 
1800-talskaraktär och är av en for Hassela 
ovanlig typ. Dessutom finns mindre torp samt 
gemensamhetsbyggnader, såsom skolhus. I 
jordbrukslandskapet finns såväl öppna, som träd
och buskbärande hagmarker. 

Skala: l: l 00 000 
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JAKOBS I ÄSSJÖN 
Jordbruk vid insjöstrand 

Nr: 3206-10 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Kring Kölåns utlopp i Västra Ässjösjön har 
funnits värdefulla fodermarker. De utgörs av ett 
ovanligt strandkärrkomp lex. Med sitt delta med 
meanderslingor och strandvallar är det en våt
markstyp med högt geologiskt värde. I närheten 
av deltat finns Södra Ässjö med Jakobs i Ässjön. 
Det är en genuin bebyggelsemiljö med traditio
nell hävd. 

Blå karta: 165 
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Socken: Hassela 
Areal: 5 ha 
Källor, öv.-igt: NVP: 17, ÖP:Sn 17 

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

Skala: 1:100 000 



CENTRALA HASSELABYGDEN 
Sockencentrum i odlingsbygd 

Nr: 3206-11 
Klass: l 
KäUor, riksintresse: 

Befskydd: NVL 

Långt in på 1900-talet var området luing Hassela 
kyrka ren jordbruksbygd. Trots fortätning med 
industrier, hyreshus och villor finns den traditio
nellt placerade bebyggelsen, med vida utsikter 
över bygden, och den äldre strukturen i odlings
marken till stora delar kvar. Mest genuint med 
traditionellt hävdade marker framstår området 
notT och öster om Svedje~ämen med de välbeva
rade gårdarna Östibricken och Västibricken samt 
Hammarbacken och Östantjärnen. Markerna är 
stenbundna med flyttblock, odlingsrösen och 
timrade lador på de små täkterna, som omgärdas 

Blå karta: 165 

Socken: Hassela 
Areal: 25 ha 
Källor, övrigt: NVP:24, ÖP:T l , 

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

av öppna diken eller stengärdesgårdar. 
Ett annat betydelsefullt område är det luing 

ruinen efter medeltidskyrkan. Här finns några 
äldre bondgårdar och den tidigare prästgården 
(numera hembygdsgård). På en udde ut i Has
selasjön ligger ett gravfått från järnåldern. Här 
bötjar markerna växa igen. 

Ånäsets naturvårdsområde består av en 
rullstensås, som bildar en udde i Hasselasjöns 
nordvästra del. Här finns artrika skogs- och 
ängsmarker. 

Skala: 1:100 000 
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ÄLV ÅSEN - FAGERNÄS 
Jordbruksmiljö i anslutning till Älvåsbäcken 

Nr: 3206-12 
Klass: 3 
KäUor, r il<sintresse: RN:34 

Bef skydd: 

Älvåsen är ett bergsmassiv som höjer sig mer än 
300 m över Hasselasjöns östra sida. Kring 
Älvåsbäcken finns en av Nordanstigs rikaste 
lundväxtlokaler. Norr om Ä! väsbäckens utlopp i 
Hasselasjön finns ett välhävdat odlingslandskap. 
Det är Fagernäs, den enda levande jordbruksmil
jön i området. 

~·--- ~ 

~y:;~ .. 

Blå karta: 165 
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Socken: Hassela 
Areal: 27 ha 
KäUor, övrigt: NVP: 30, ÖP: N4 

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

Skala: l: l 00 000 



FÄBODAR I NORDANSTIGS KOMMUN 
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NYVALLEN OCH GAMMELVALLEN 

Nr: 3201-03 a- b 
Klass: a: l , b:2 
Källor, l"il{sintt·esse: 

Befskydd: 

a. Nyvallen ligger alldeles norr om sockengrän
sen vid en skogsväg mot Hög. Vägen går i 
Hockelbäckens västra, branta sluttning. Nyval
lens ganska stora odlade ytor avvattnas dock mot 
söder, genom Bronsvallsbäcken. Vid mitten av 
1800-talet byggdes två permanenta gårdar på 
N yva !len. Några inslag av fäbodbyggnader finns 
dock kvar, bl a två bostugor av enkelstugutyp. 

Socl<en: Ils bo 
Areal: 4 ha 
Källor, övrigt: 

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

b. Gammelvallen är omgiven av skog. Den är 
Ilsbos bäst bevarade fäbod, åtminstone om man 
ser till byggnaderna. De består av fyra bostugor 
och fem fåhus. Fruktträd finns vid ett nyare 
bostadshus av sekelskifteskaraktär. Med sitt 
spjälstaket kring trädgården, ger det intryck av 
ett torpstä Ile. Levande markhävd och botaniska 
minnen av sådan, saknas däremot. 

GNARPSFÄBODAR 

Nr: 3204-02 a- g 
Klass: l 
Källor, riksintresse: RN: 49, 48, 33 
RK: 109 

Befskydd: 

Gnarps fäbodar hålls samman av en vandrngsled. 

a. Västansjövallen har fäbodkaraktären välbeva
rad. Det finns ett 30-tal byggnader. De flesta 
husen är väl underhållna. Ett par hus är nybygg
da. Ett fähus används ännu for de får, som betar 
på vallen. Marken hålls också öppen genom 
slåtter. Den sällsynta ormbunken topplåsbräken 
växer där. En bäck rinner genom vallen. Bilvägen 
genom vallen har formodligen samma sträckning 
som den gamla fägatan. 

Vallen flyttades till sitt nuvarande läge vid 
slutet av 1500-talet, efter marktvister med 
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Socken: Gnarp 
Areal: 16 ha 
Källor, övrigt: NVP:20, 19, 21,23,28 
ÖP:K3, NS, Jk 23, 24, Sn 20, 21, 27 
Värdekriterier: a, b, c, d, c, f, g 
Befvård: 

svcdjefinnar. Då hörde vallen till Grängsjö by. 
Genom byte i samband med laga skifte överfOr
des vallen J 842 till By by. Ä ven marken på 
vallen är skiftad och vatje byggnad ligger på 
"sin" fastighet. Viss sämjedelning har sedan 
skett. 

b. Gällstavallen har, liksom 

c. Nybodvallen, mist mycket av få bod karaktären, 
men lägena är genuina liksom några av de 
befintliga husen. Flera grunder och andra läm-



ningar av fäbodverksamheten finns inom vallar
nas områden, som nu endast till en mindre del 
hålls öppna. Gällstavallen ligger på isälvssedi
mententen vid norra stranden av djupt ner 
meandrande Annån. Längs ån forekorruner 
strutbräken och lund-stjärnblomma. Bäver finns 
i ån. 

d. Åsvallen ligger på en torr och mager sandpla
tå i sadeln mellan Vackeråsen och Godberget 
Det sannolikaste är att växtligbetens frodighet 
namngett höjderna. Åsvallen är en väl bevarad 
fåbodvall vid södra delen av Bodmyran, en 
mosse med glest tallbestånd. 

Vallen är laga skiftad med byggnaderna på 
respektive äga. Bostuga och fåhus ligger bredvid 
varandra med fåhuset mot fågatan, som delat 
vallen i en nordlig och en sydlig del. Byggnader
na är väl underhållna. Dansbana, flaggstång och 
en del andra sentida yttringar finns. Både 
Bodmyran och Långmyran, som ligger norr om 
denna, har trots sin torftighet ingått i vallens 
fodermarker och då används både for bete och 
slåtter. 

e. Frästavallen är anlagd i en sydsluttning på 
sandavlagringar kring en bäck med god vatten
foring. Byggnaderna där ligger på respektive 
ägarens skifte inom vallen. Någon ängslada 
finns bevarad för sig. De öppna markerna håller 

Hus på rad på Yallenbodarna, Gnarp 

på att växa igen, men en hel del typiska torr
backsarter förekonuner ännu, bl a ängsnejlikan. 
Husen har getts ett mycket varierande 1mderhåll, 
några har har fOrloral sin gamla karaktär. 

f . Vallenbodarna ligger längst in i en lång och 
bred sänka med plan botten, där Dyrån möter 
flera andra vattendrag. På sandterrasserna längs 
Dyrån har en gång funnits en nästan 40 ha stor 
slåtteräng, Vallenbodängen. Den är igenväxt och 
ladorna är borta. 

De välhållna byggnaderna ligger tätt intill 
varandra i den norra delen av det ännu öppna 
ormådet. De äldsta bostugorna är ungefår 200 år 
gamla. Placeringen påminner om den på Åsvallen 
där fågatan gått mellan de två husraderna. Vallen 
används fcir fritidsboende och djur saknas. De 
öppna ytorna inom vallens slås med maskin. På 
vallen finns en stor parkeringsplats, flaggstång, 
grillplats, skyltar, samlingslokal mm. 

g. Toppbodarna ligger långt bort från den fasta 
bebyggelsen. Den har tre bostugor med några 
bodar bevarade. Minst tio grunder och andra 
byggnadslämningar finns också på den nästan 
igenvuxna vallen. Flera stora granar, som funge
rat som vårdträd, visar var de olika bostttgoma 
stått. Till vallen finns bilväg. Den följer inte den 
gamla vallstigen, som här är ovanligt väl beva
rad. 
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NORRBOVALLEN 

Nr: 3205-01 
Klass: 2 
K ällor, ril<sintresse: 

Bef skydd: 

Flera relativt välbevarade byggnader ligger kring 
en öppen, årligen slagen yta på ca en hektar. Här 
finns också en del förfallna hus och äldre grun
der. Några nyare hus förtar det äldre intrycket. 
Flera igenlagda odlingsytor finns i anslutning till 
vallen. 

Socken : Bergsjö 
Areal: 7 ha 
K ällor, övrigt: ÖP:jk 8 

Värdel<riterier : b, e, f, g 
Bef värd: 

LÅNGSJÖN MED BJÅSTAVALLEN, HÖGSVALLEN 
OCH YTTREVALLEN 

Nr : 3205-09 
Klass: 1 
Källor, ril<sintt·esse: 

Befskydd: 

De tre fåbodarna ligger på rad utefter den tre km 
långa Långsjön. Detta bildar kärnan i ett mycket 
intressant fåbodområde. 

Sjön består av öppna högstankätT och fräken
mader med tre smala sjöar sammanbundna av en 
bäck. Långsjön är en fin fågellokaL I utloppet 
vid Bjåstavallen finns en damm. Det är uppen
bart att denna an lagts för att förbättra foderpro
duktionen. En nyanlagd vägbank över sjön/myren 
vid Högsvallen stör numera vattenföringen och 
miljön. 

Bjåstavallen ligger i sydsluttning vid Långs
jöns utlopp. Någon omfattande odling förefaller 

258 

Socken: Bergsjö 
Areal: 51 ha 
Källor, övrigt: NYP: 68, ÖP:jk20, Sn: 68 

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

inte ha bedrivits på vallen, som har flera välbe
varade bostugor och fåhus, men även fritidshus. 
Högsvallen ligger på Högskullens östra sluttnjng. 
Förutsättningarna för odling har varit bättre här 
än vid Bjåstavallen. Byggnadsbeståndet är 
ursprungligt utan inslag av nya och ombyggda 
hus. Ett visst förfall råder, men en del byggnader 
har nyligen reparerats. 

Yttrevallen ligger i norrsluttningen vi Lång
sjöns södra ände. Karaktären påminner om 
Bjåstavallens. Byggnadsbeståndet är dock mer 
utarmat. 



UPPGÅRDSBODARNA 

Nr: 3206-03 
Klass: l 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Uppgårdsbodarna har flera välbevarade stugor 
och fåhus samt några i förfall. Något hus är av 
sent datt1m och tillkommet för fritidsbruk. Vid de 
igenväxande strandängarna intill Bodtjärn finns 

Socl<en: Hassela 
Areal: 8 ha 
Källor, övrigt: 

Värdek.-iterier: a, b, c, d, e, f, g 
Befvård: 

en timrad lada. Vallen används endast för rekrea
tion . Omfattande röjningar har nyligen utförts. 
Marken hålls till stor del öppen genom slåtter. 

BERGEHODARNA 

Nr: 3206-04 
Klass: 2 
Källor, riksintresse: 

Befsl<ydd: 

Bergehodarna är en fäbod, som till en del över
gått i fast bosättning och till en annan i utpräglat 
fritidsboende. Husen ligger längs sydvästsidan av 
en landsväg i en brant sluttning ner mot Skansån 
och ett bi flöde till denna. Ett par av bostugorna 
och fåhusen har sin karaktär av fäbodstugor 
bevarad. Andra är totalt förfallna eller ombygg
da. Längst i öster har den fasta jordbruksbebyg-

Socken: Hassela 
Areal: 11 ha 
Källor, övrigt: ÖP:jk3 

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

gelsen etablerats. Marken bar i mycket mist sin 
fäbodkaraktär. Längs åarna, där en gång bördiga 
slåttermarker har funnits, är den dränerad och 
uppodlad. Enstaka lador står kvar. Till en del 
brukas denna åker extensivt som slåtter- och 
betesvall. Något parti har planterats med gran 
medan något fått växa igen spontant. 
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SVEDJEBOVALLEN 

Nr: 3206-05 
Klass: 1 
Källor, ril<sintt·esse: 

Befskydd: 

Kring en stor öppen gräsplan i det vidsträckta 
skogslandskapet ligger Svedjehovaliens byggna
der utspridda. Vallen uppfattas som en samman
hållen enbet. Flera av byggnaderna är väl bibe
hållna. Bebyggelsekäman utgörs av en mycket 
välbevarad bostuga med fåhuset och några bodar 
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Socl<en: Hassela 
Areal: 2 ha 
Källor, övrigt : NVP:13, ÖP:jk2 

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

strax intill. Några av bebyggelseenheterna är 
raserade och ett par nyare sommarstugor finns 
också på vallen. Gräsplanen, som tidigare var 
den permanenta åkem, slås nu enbart for att 
bevara den öppna karaktären. 



ORDFÖRKLARINGAR 

agrar - jordbruksanknuten 

AK-arbete- en tidig form av beredskapsarbete, som förekom framforallt under 1930-talet. AK
arbetama utforde bl a omfattande vägarbeten. AK= Arbetslöshetskommissionen, upphörde 1940. 

amkor - kor som ger di åt annan kalv utöver sin egen. Kon mjölkas inte och kalven fods 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 for kolning 

betesindikator - 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 - tillfållig bosättning mellan hemgården och fåboden. 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 få boden som vårdträd 

bolby-gammal by, odalby 

boreal - nordlig 

brutet landskap- landskap med omväxlande åker, betesmark, skog, backar mm 

centralplanhus-se korsplanshus 

dikor- kor for köttproduktion. Kon mjölkas inte utan ger di åt sin egen kalv, som fods upp till slakt. 

enkelstuga -

excentrisk välvning/mosse med excentrisk välvning-en mosse där högsta punkten är belägen i kanten 
av mossen och välvningen är asymmetrisk. 

fasspontpanel- se panel 

flark- 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 förekornmer 

fossil åkermark - varaktigt övergiven åkermark. Spår av denna kan man se som kanter, "hak", efter 
plöjning i exempelvis betesmarker 

fyrbyggd-gård där fyra byggnader bildar en fyrkant med ett gårdstun i mitten 

fä gata- väg med hägnader på bägge sidor, där djuren drevs till betesmarken. 

fäjs, fä x, fejs-lokala benämningar på ladugård 

gavelsvale -överskjutande tak eller tak och väggar över ingång på gaveln 

hacl<slog, baclcslått/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
mentmark. 

hävd - ett i ängs- och hagmarkssammanhang annat ord for skötsel genom bete eller slåtter. I detta 
sammanhang omfattar begreppet även åkerbmk. 

inäga - den odlade marken i byn som utgjordes av åker och äng. Inägomarken var skild från utmarken 
med hägnader. 

l<all<ful<täng-artrik gräsmarkstyp på fuktigt kalkpåverkat underlag 

kastal- medeltida forsvarsanläggni ng oftast i form av torn 

koncentrisk välvning /mosse med koncentriste välvning- en allsidigt välvd mossetyp med högsta 
punkten belägen i eller nära mossens centrum 

lcorsplanshus- bostadshus med fyra rum grupperade kring en centralt placerad murstock. Vanlig från 
ca 1870-1930. 
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kortskottsvegetation -betesgynnad vegetationstyp på fuktiga- våta sedimentmarker. De växter som 
ingår är alla mycket småvuxna, 1- J O 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. 

lövtäl<tslador - 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 till kreatursfoder 

mad- en syd- och mellansvensk benämning för strandängar, dvs området mellan hög- och lågvatten
gränserna vid sjöstränder och vattendrag. 

naturbetesmark -en betesmark som aldrig plöjts eller gödlats och som varit kontinuerligt betad under 
en lång sammanhängande följd av år. Naturbetesmarkerna har ofta en förhistoria som slåtteräng. 

nybrul<, nyodling- sentida, utdikade marker med tillhörande byggnader från senare delen av 1800-talet 
och 1900-talets bö1jan. 

nygotil< - riktning inom byggnadskonten och konsthantverket under 1800-talets mitt, som sökte uppliva 
den gotiska stilen (från l L 00-1400-talet). 

panel-

fasspontpanel lockpanel lo c kl istpanel 

parstuga-

KÖK ~UM 
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PerAlbintorp - småbruk från 1930-talet, byggt efter standardiserade typritningar. 

pul.pettak- yttertak med fall endast åt ett håll. 

reveterat- trävägg som överdragits med puts. 

ria- torkbus av finskt ursprung som använts för tröskning och torkning av otröskad säd. 

ril<kärr- 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. 

sildiken - diken i silängsanläggning, se nedan. 

silängsanläggning - bevattningssystem med fördämningar och diken, där man lät vatten "sila" över 
ängsmarken, för att förbättra den kommande höskörden. 

skvaltkvarn- vattendriven kvam med vågrätt vattenhjul. 

slåtteräng- en gräsmark som hävdats genom slåtter, kontinuerligt under lång tid och utan påverkan av 
konstgödsel. 

stensträng -stenar i rad som markerar en förhistorisk gräns eller hägnad 

svaljord, svalåkrar- marker som huvudsakligen utnyttjades för slåtter, men som plöjdes vart 7 - l O år 
och besåddes med spannmål eller lin. 

svämlera - karaktäriseras av innehåll av organiskt material i form av grenar, löv och mylla 

torräng-artrik gräsmarkstyp på torrt underlag med tillväxtmaximum under försommaren. 
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trebyggd, trelängad-gård där tre byggnader i vinkel bildar ett gårdstun som är öppet på en sida. 

tröskvandring-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 till jordbruksmarken, t ex hantverkare och snickare. 

utmarl< - den mark som låg utanför den inhägnade inägomarken. Utmarken utgjordes oftast av stora 
betesskogar, där djuren betade tills skörden var avklarad på inägomarken. 

vallträd- träd på fåbodvallen, ofta rönn eller stora granar 

valmat- tak med fall åt fyra sidor 

ängsvegetation - växtsarnn1ansättningen i naturlig fodermark- slåtteräng eller betesmark. 

ävjebroddsamhälle - benämning på den speciella typ av vegetation som uppstår i en betad strandäng 
(j m f kortskottsvegetation). 
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