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Revidering av område av riksintresse för 
kulturmiljövården, Bobygden (W111), Säters 
kommun, Dalarnas län 

Beslut  

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

hushållning med mark- och vattenområden, om ändring av kulturmiljövårdens 

riksintresse Bobygden (W111) i Säters kommun, Dalarnas län.  

 

Ändringen innebär revidering av beskrivningstext och gräns enligt följande:   
 

Bobygden (W111) 

Motivering:  
En under medeltiden etablerad bygd, Bo sockenfjärding, som bär en stark 
prägel av det medeltida Kopparbergets organisation och jurisdiktion med 
en bebyggelsestruktur och ett ortnamnsbestånd som återspeglar 
bergsmännens privilegium att bedriva handel och hantverk fram till att 
Falun fick stadsprivilegier 1641. (Gårdsmiljö, bergslagsmiljö, 
odlingslandskap, hyttmiljö). 
 
Uttryck för riksintresset:  
Den ålderdomliga bebyggelsestrukturen med ett 20-tal ensamgårdar, 
somliga med hyttplatser, i en agrart präglad öppen dalgång utmed 
åsleden mot Kopparberget omgiven av skogsmarker. Gårdsnamnen som 
slutar med –bo och med förleder som anknyter till gårdarnas 
hantverksfunktioner. Gårdslägena och den kvarvarande äldre 
bebyggelsen från främst 1700- och 1800-talet samt det öppna 
odlingslandskapet. Det småskaliga vägnätet.  
 

Beslut 

Datum 2022-12-13 
 

Dnr RAÄ-2022-2755 
 

 

 

 
Avdelning Kulturmiljö 

Enhet Förvaltningsärenden och 

bidrag 
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Blå/turkos heldragen linje markerar riksintressets nya avgränsning 
 

Ärendet 

Bobygden 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 har förtydligats och den geografiska 

avgränsningen har justerats för att fånga in relevant areal för förståelsen och 

upplevelsen av riksintressets värden. Det sistnämnda har lett till att arealen har 

minskats.      
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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, Säters kommun 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


