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Revidering av område av riksintresse för 
kulturmiljövården, Sjön Amungen (W101), 
Rättviks kommun, Dalarnas län 

Beslut  

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

hushållning med mark- och vattenområden, om ändring av kulturmiljövårdens 

riksintresse Sjön Amungen (W101) i Rättviks kommun, Dalarnas län.  

 

Ändringen innebär revidering av beskrivningstext och gräns enligt följande:   
 

Sjön Amungen (W101) 

Motivering:  
Förhistorisk fångst- och utmarksmiljö med lång kontinuitet runt en stor sjö 
karaktäristisk för norra Svealands och södra Norrlands skogsbygder. 
Fornlämningsmiljön, som är en av Dalarnas mest betydande i sitt slag, 
speglar en samhällsekonomi baserad på jakt, fiske och järnframställning 
baserad på sjö- och myrmalm. (Fornlämningsmiljö, fångstmiljö).   
 
Uttryck för riksintresset: 
Fångstmarksgravarna samlade i tre gravfält samt ett tiotal platser med 
ensamliggande gravar i form av stensättningar lokaliserade till uddar och 
holmar. De strandbundna blästbrukslämningarna, i nära samband med 
gravarna, boplatserna av stenålderskaraktär samt fångstgroparna. 
Strandzonerna och de omgivande täta skogsmarkerna som ger en tydlig 
läsbarhet av det historiska landskapet. Betydelsen av sjön för förståelsen 
av den fysiska och visuella kommunikationen, fångstekonomin och 
myrmalmsfångsten. 

Beslut 

Datum 2022-12-13 
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Blå/turkos heldragen linje markerar riksintressets nya avgränsning 
 

Ärendet 

Sjön Amungen är ett av de riksintresseområden som länsstyrelsen i Dalarnas län 

identifierade med brister inom ramen för det regeringsuppdrag länsstyrelserna 

utförde 2021. Riksantikvarieämbetet har tagit emot ett förslag på textrevidering 

som även innefattar justering av avgränsningen. Texten har bearbetats av 

Riksantikvarieämbetet varefter samråd har hållits med länsstyrelsen som godkänt 

textförslaget. 

Skäl för beslutet 

Riksintressets beskrivningstext för Sjön Amungen har förtydligats och den 

geografiska avgränsningen har justerats för att fånga in relevant areal för 

förståelsen och upplevelsen av riksintressets värden. 

 
Den reviderade texten betonar ett kulturhistoriskt sammanhang utgående från en 

förhistorisk fångst- och utmarksmiljö med lång kontinuitet och dess belägenhet vid 

en större sjö. Den nya avgränsningen fokuserar på lämningarna kring sjön, varför 

mark längre bort från sjön har utelämnats.     
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Uppdateringen av beskrivningstexten och avgränsningen syftar till att förenkla 

hanteringen av området 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, Rättviks kommun 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


