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Tillhörande komplettering (daterad 
maj 2019) av ansökan om förlängd 
koncession för 400 kV-ledning mellan 
Midskog – Borgvik.  

 

 

 
Riksintressen 
kulturmiljö 

Motivering Uttryck, något förkortat 

S3 
Finnebäck-
Tortan-
Takene-
Svartåna 

Småskaligt odlingslandskap i 
den värmländska 
skogsbygden där välbevarade 
byar med 1700- och 1800-
talsbebyggelse ger en 
föreställning om äldre tiders 
odlingssystem, 
bebyggelsestruktur och 
byggnadssätt. 

By- och gårdsbebyggelse från 1700- och 1800-talen. Välhävdad 
inägomark med bevarat 1800-talsdrag. Relationen mellan inägo- 
och utägomark. I området ingår även ett fångstgropssystem. 

S22 Apertin-
Illberg-
Ekenäs 

Herrgårdslandskap med 
karaktäristiska uttryck för 
värmländsk bruks- och 
högreståndskultur från 1700- 
och 1800-talen. 

Apertins herrgård med barockinteriör och f d biskopsgården 
Ekenäs med anlagda parker, alléer och stora sammanhängande 
odlingsytor. Bevarad sträcka av Sveriges första järnväg anlagd 
1849. I området finns även tre gravfält av yngre järnålderstyp med 
högar och övertorvade stensättningar. 

W71 
Litterssjöarna 
- Venjansjön 

Fornlämningsmiljö, ovanligt 
stor förekomst av boplatser 
med stenålderskaraktär, i 
områdets södra del 
överlagrade av järnålderns 
insjögravar och 
järnframställningsplatser. 

Boplatser av fångstkaraktär från stenåldern, vid Litterssjöarna stor 
koncentration med karaktäristiskt redskapsbestånd tillverkat av 
en för området specifik bergart (röd kvartsitisk mo-sandsten). 
Utmed Venjansjön finns även fångstgropar, insjögravfält och 
talrika lokaler med slagg från lågteknisk järnframställning. I 
området ingår även ruinen efter Dalarnas äldsta glasbruk på Stora 
Sandön. 

W76 
Bönsabergs 
fäbodar 

Fäbodmiljö med två täta 
byggnadsklungor och ett 
ovanligt stort antal enhetliga 
byggnader och väl bevarad 
karaktär. 

Små kringbyggda eller vinkelställda fäbodgårdar och rester efter 
fägator och gärdesgårdar. 

Y55 Haverö Fornlämningsmiljö kring 
sjösystemen Havern, 
Kyrksjön och Holmsjön, 

Boplatser anlagda i för inlandsboplatser karaktäristiska lägen 
utefter stränder vid från havet avsnörda sjöar. Området ligger 
ovanför högsta kustlinjen. I området ingår även dammar, kvarn 



 

 

koncentration av boplatser 
från stenåldern i typiska 
strandlägen. 

och fiskehus vid Haverö strömmar. Haverö 1800-talskyrka med 
det gamla riksgränsmärket Haffrastenen. 

Z25 
Storsjöbygden 

Centralbygd i 
kambrosilurområdet kring 
Storsjön med förhistorisk 
bruknings- och 
bosättningskontinuitet med 
ett tiotal mindre lokalbygder, 
sedermera sockencentra med 
kyrkor och ursprungliga 
gårds- och bylägen, några 
med sakrala bebyggelsenamn 
som Hov och Vi men även 
gudsnamnen Frö och Njärd 
som tillskrivs öarna Frösön 
och Norderön. 

Öppet jordbrukslandskap med radbyar och äldre gårdar med 
1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- och 
sluttningslägen med vida utblickar, medeltida kyrkor med bevarad 
karaktär i Hackås, Frösön och Norderön. En 1700-talskyrka i 
Lockne. I Sunne även ruiner efter en medeltida kyrka och intill en 
medeltida kastalruin och kyrkstallar och härbren. På Frösön 
platsen för ytterligare en medeltida kyrka, Västerhus kapell. 
Kulturlandskapet på Frösön med gravhögar, ödesböle, 
odlingsgrösen, skans från 1600-talet, rester efter fornborgen 
Mjälleborgen från romersk järnålder och en runsten med text om 
Jämtlands kristnande. Kyrkomiljö med prästgård, skola från 
1600-talet och skolbostad från 1700-talet. På Norderön märks den 
centrala delen med gravhögar, kyrkomiljö med sockenstuga och 
välhållna gårdar. I Brunflo märks kyrkomiljön med medeltida 
kastal och prästgård, gravfält och spridda högar och välhållna 
gårdar. I Locknebygdens centrala delar märks gravhögar, 
kyrkomiljö med prästgård och kyrkstallar och välhållna byar och 
gårdar. 

Z62 Älvros Kyrkby i utsträckt strandläge 
på odlingsmark vid Ljusnan, 
med kontinuitet från 
medeltiden och med kyrkor 
från 1500-talet respektive 
1800-talet samt äldre gårdar. 
På utmarksområdenas 
skogs- och myrmarker 
fäbodvallar och 
koncentrationer av 
lågtekniska 
järnframställningsplatser 
från myrjärnshanteringen 
med dateringar från 
senmedeltid och nyare tid. 

Medeltida kyrka från 1570–80-talet med klockstapel, sockenstuga 
och f d prästgård, ny kyrka från 1886, äldre gårdar med byggnader 
från 1600-, 1700- och 1800-talen och fäbodar med byggnader från 
samma tid. Lågtekniska järnframställningsplatser med 
blästerugnar, slaggvarp och platser för vattendrivna hammare. I 
området ingår även forntida fångstmiljöer med fångstgropssystem 
och enstaka fångstgropar. 

 
 


