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Revidering av två områden av riksintresse för 
kulturmiljövården, Ockelbo och Vi (X700) samt 
Jädraås bruk och Tallås (X704), i Ockelbo 
kommun, Gävleborgs län 

Beslut  

Riksantikvarieämbetet beslutar, med stöd av 2 § förordningen (1998:896) om 

hushållning med mark- och vattenområden, om ändringar av kulturmiljövårdens 

riksintressen Ockelbo och Vi (X700) samt Jädraås bruk och Tallås (X704) i 

Ockelbo kommun, Gävleborgs län.  

 

Ändringarna innebär revidering av beskrivningstexter och gränser enligt följande:   
 

Ockelbo och Vi (X700) 

Motivering:  
Kommunikationsmiljö, tätort, sockencentrum och bruksmiljö som alla är 
framvuxna i en fornlämningsrik förhistorisk centralbygd vid mötet mellan 
två förhistoriska kommunikationsstråk, en vattenled och en åsväg. Miljön 
återspeglar samhällsutvecklingen på en plats som tack vare sina 
kommunikationsmässiga och landskapliga förutsättningar dragit till sig 
verksamheter och centrala funktioner från järnåldern till 1930-talet. 
(Kommunikationsmiljö; järnvägsmiljö, stationssamhälle, bruksmiljö, tätort, 
fornlämningsmiljö, sockencentrum, kyrkomiljö, odlingslandskap). 
 
Uttryck för riksintresset: 
Fornlämningsmiljön kring Bysjön, bestående av ett stort antal lågtekniska 
järnframställningsplatser och gravfält som ofta har slagg i 
gravanläggningarna och som hör samman med yngre järnålderns 
bystruktur. Odlingslandskapet och den förhistoriska färdvägen på åsen 
och dess möte med en förhistorisk vattenled. Broläget. Sockencentrat 
med Gästriklands största sockenkyrka. Prästgården och den anslutande 
boställs- och gårdsbebyggelsen samt det f.d. kommunalhuset. Denna 
bebyggelses relation till kyrkan. Siktlinjer mot kyrkan som är ett 
landmärke. Vi bruksmiljö med herrgårdsanläggning omgiven av park, 
valsverk, två bruksgator, järnvägsstation och stor ekonomigård, 
bebyggelse från 1700-talets slut till 1900-talets början. Den täta 
småstadsbebyggelsen från sekelskiftet 1900 längs åsgatorna. 
Järnvägsmiljön med stationshus, magasin och stort spårområde. 

Beslut 

Datum 2022-11-18 
 

Dnr 03082-2014 
 

 

 

 
Avdelning Kulturmiljö 

Enhet Förvaltningsärenden och 

bidrag 

 

 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Riksantikvarieämbetet 

Box 1114 

621 22 Visby 

Tel 08-5191 8000 

E-post registrator@raa.se 

www.raa.se 

Org.nr 202100-1090 

Bankgiro 5052-3620 



 

2 (4) 

 
Blå heldragen linje markerar riksintressets nya avgränsning 
 

Jädraås bruk och Tallås (X704) 

Motivering: 
Mindre industrimiljö, brukssamhälle och stationssamhälle som tydligt 
speglar övergången från 1800-talets traditionella järnbruk till industriell 
produktion och där järnvägen spelat en betydande roll för utvecklingen. 
Skogsbrukets roll som samhällsbyggare vid mitten av 1900-talet, efter 
nedläggning av industrin. (Industrimiljö, brukssamhälle, stationssamhälle, 
kommunikationsmiljö; järnvägsmiljö). 
 
Uttryck för riksintresset:  
Det skogsomgivna, småskaliga samhället med bebyggelsestruktur och 
byggnader från 1850-talet till 1950-talet. Bruksmiljön med hyttanläggning, 
Lancashiresmedja och klensmedja, båda med tillhörande lämningar. 
Jädraån med broar, dammar, kanaler, vattentuber och kraftverk.  
Herrgården och arbetarbostäderna med bevarade uthus.  
Stationsområdet med komplett bebyggelse, den smalspåriga järnvägen till 
Tallås med tillhörande anläggningar.  
Skogsbyn ritad av Ralph Erskine, ett av de främsta exemplen på 1950-
talsbebyggelse i länet med sin genomarbetade arkitektur och planstruktur. 
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Blå heldragen linje markerar riksintressets nya avgränsning 

Ärendet 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har under flera år arbetat med revideringar av 

länets riksintresseområden för kulturmiljövården. Riksintressena Ockelbo-Vi samt 

Jädraås bruk och Tallås ingår i detta arbete. Områdena har på nytt 

uppmärksammats av länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet inom ramen för 

respektive myndighets regeringsuppdrag att identifiera och ompröva riksintressen 

med brister avseende aktualitet och utbredning. Samråd har skett med 

länsstyrelsen angående de senaste textförslagen från 2019. Texterna har 

granskats av Riksantikvarieämbetet, även platsbesök har genomförts. 

 

Skäl för beslutet 

I Riksantikvarieämbetets byråmässiga granskningar inom regeringsuppdraget har 

det framkommit att riksintresset Ockelbo och Vi har saknat ett tydligt 

kulturhistoriskt sammanhang i beskrivningstexten och är därför i behov av 

revidering. Detta för att förtydliga anspråket i enlighet med Riksantikvarieämbetets 

kriterium B om helhetsmiljö. Enligt kriteriet om helhetsmiljö ska området särskilt 

väl uppvisa ett sammanhängande funktionellt historiskt system. Kriteriet tillhör ett 

av de tre så kallade baskriterierna som måste vara uppfyllda för att området ska 

kunna vara ett riksintresse för kulturmiljövården. 
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Den reviderade texten betonar ett kulturhistoriskt sammanhang utgående från det 

kommunikationsmässigt betydelsefulla läget, och vad det har betytt för Ockelbos 

långa bebyggelseutveckling. En följd av detta är att även avgränsningen behöver 

justeras för att kunna få ett fungerande och avläsbart riksintresse i enlighet med 

kriteriet om helhetsmiljö.  

 

Riksintressets beskrivningstext för Jädraås bruk och Tallås har förtydligats och 

den geografiska avgränsningen har justerats för att fånga in alla byggnader och 

miljöer vid landsvägen med samhörighet till samhällsutvecklingen under den 

riksintressanta tidsepoken. Även järnvägsmiljön i sin helhet har lyfts fram, samt 

1950-talsbebyggelsen i Skogbyn. I väster har avgränsningen förtydligats så att 

området med fångstgropar som inte ingår i den berättelse riksintresset avser 

återspegla (nämndes tidigare under rubriken ”I området ingår även”) inte heller 

omfattas av den geografiska avgränsningen.  

 

Uppdateringarna av beskrivningstexterna syftar till att förenkla hanteringen av 

områdena i plansammanhang. 

Ärendets fortsatta handläggning 

Riksantikvarieämbetet kommer att vidta de åtgärder i ärendet som behövs för att 

genomföra beslutet, bl.a. att ändra i förteckningen av riksintressen på 

webbplatsen. 

Andra myndigheters åtgärder 

Beslutet överlämnas till länsstyrelsen och Boverket för vidare åtgärder. En åtgärd 

är att områdenas geografiska avgränsningar ändras i länsstyrelsens Webb-GIS. 

 

Riksantikvarieämbetet förutsätter vidare att kommunen beaktar förändringarna i 

aktuella planer och program.  

 

 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Solveig McKenzie efter föredragning av 

handläggaren Johan Aspfors. 

 

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Kopia till: Boverket, Ockelbo kommun 
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