
Välkommen till dag 2!

Riksantikvarieämbetets utbildning om 
kulturmiljövårdens riksintressen 
(Riksintressehandboken, del C)



Riksintresset i en bild























Program – Dag 2

09.00 Rekapitulering – vad såg vi igår?

09.20 Gruppövning: Påtaglig skada – argumentera och granska

10.00 Fika

10.15 Länsstyrelsernas exempel – påtaglig skada

11.30 Ytterligare exempel (rättsfall)

12.00 Lunch på Sjörök

13.00 Att förvalta under pågående markanvändning

Block III – Att förvalta riksintresseanspråket

13.15 Länens arbete med översyn av riksintressen

14.00 Ansvar och roller

14.10 Riksintresseurvalet

14.30 Fika

14.45 Riksintressebeskrivningen är utgångspunkten

15.30 Summering av dagarna

16.00 Slut



Gruppövning 2

Påtaglig skada 
– argumentera och granska



Gruppövning 2: 
Argumentera och granska

1. Bedömning och argument avseende Kilströms kajs och 
Pottholmens påverkan på riksintresset. Vad kommer 
länsstyrelsen fram till? Avvikande mening?

2. Håller argumenten? Hur ser kommunen på bedömning och 
argument? Läge att överklaga?

3. Håller argumenten? Hur skulle en mark- och 
miljööverdomstol eller regering se på bedömning och 
argumentation?

4. Vilket stöd hämtas i riksintressebeskrivningen? 

Att tänka på: 
Kan man styra om projektet så skada minskar? Så att projektet 
ger en potential att stärka riksintresset? 
Hur hade diskussionerna sett ut på er länsstyrelse? 



Hur såg riksintressebeskrivningen ut 
egentligen?

Karlskrona [K 15] 
Motivering: 

Residensstad och svenska flottans 
huvudstation sedan 1680-talet med 
ursprunglig stadsplan, unika bevarade 
barockdrag och monumental 
torgarkitektur med två barockkyrkor. 
(Militär miljö). 

Uttryck för riksintresset: 

Örlogsvarvet och omfattande 
befästningsverk leder sitt ursprung till 
anläggningstiden. Välbevarad 1700- och 
1800-talsbebyggelse på Björkholmen 
och Trossö. Staden med huvudsaklig 
trähusbebyggelse har en karaktäristisk, 
medvetet låg silhuett som ännu är 
präglad av kyrkorna och den kuperade 
terrängen. 



Vad krävs av en 
riksintressebeskrivning för att den ska 

vara operativ? 

Medskick till Blekinge inför revidering



Länens exempel

Kalmar: Överum

Gotland: Sjöliljan och Östcentrum

Blekinge: Rönnbäret 3 i Ronneby



Östra Karup – utanför riksintresset, strukturell 

påverkan

Östersund – funktion och struktur avgörande

Popplar Suntak – nedläggning av jordbruksmark

Ytterligare exempel - rättsfall



REGERINGSBESLUT: Att riksintresset redan är påverkat av annan exploatering utgör 
inte skäl att tillåta ytterligare skada.

Dömestorp mm [N 42] (Skummeslövs och Hasslövs sn) 

Motivering: 
Odlingslandskap i centralbygd. 

Uttryck för riksintresset:
Fullåkersbygd med alléer och märgelgravar. De båda storgårdarna Dömestorp och Skottorp är 
omnämnda redan på 1400-talet och har i hög grad präglat bygden. Hasslövs medeltida kyrka 
med intilliggande prästgård och skola. På Hallandsås ett stort område med fossil åkermark, flera 
stora bronsåldersrösen och en mindre hällristning. (Kyrkomiljö, Fornlämningsmiljö). 

Detaljplan – Verksamhetsområde i Östra Karup, 
Båstad kommun, Skåne län
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Östersund, rivningslov för gårdshus

Östersund [Z 27]
Motivering:
Residensstad som speglar svenskt 
stadsbyggande sedan 1700-talets slut 
och en strävan att utveckla
handel och förvaltning samt järnvägens 
betydelse för stadsutvecklingen vid 
1800-talets slut.

Rivningslovet: Instämmer i lst. 
bedömning, men delvis på andra 
grunder i riksintressebeskrivningen. 

Inte det kulturhistoriska värdet hos 
byggnaden i sig – struktur, vikten av EN 
byggnad utifrån dess funktion i kvarteret 
– visar på tomtindelning.

Regeringen delar RAÄ:s bedömning.
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Östersund - bygglov för fasadändring -
fönsterbyte

Östersund [Z 27]
Motivering:
Residensstad som speglar svenskt 
stadsbyggande sedan 1700-talets slut 
och en strävan att utveckla
handel och förvaltning samt järnvägens 
betydelse för stadsutvecklingen vid 
1800-talets slut.

Fönsterbytet: RAÄ delar inte lst. 
bedömning att fönsterbyte kan innebära 
påtaglig skada. Karaktär, skala, funktion 
i fokus – uttryck som kan bestå. 

Regeringen delar RAÄ:s bedömning.



Odlingslandskap förekommer i 
mycket stor del av landets 

riksintressen  

Omläggning av odlingsmark – när kan 
Länsstyrelsen hävda påtaglig skada?



Popplar på åkermark skadar kulturmiljön

Bymiljö med en sällsynt välbevarad 
medeltida kyrkomiljö. Kontinuitet 
från järnålder till 1800-tal.

o Popplar på historiska inägor i 
anslutning till kyrka

o Skog på dessa marker saknar 
all historisk förankring

o Medför en alltför stor förändring 
av landskapsbilden och skulle 
helt omöjliggöra upplevelsen av 
den riksintressanta miljön i 
Suntak. 

Samråd 12 kap 6 § miljöbalken

Nedläggning av jordbruksmark avslås

Samråd 12 kap 6 § miljöbalken

Nedläggning av jordbruksmark avslås



Att förvalta under pågående 
markanvändning

Hänsyn till riksintresset aktiveras vid olika myndighetsbeslut 

om ändrad markanvändning. Kan Länsstyrelsen verka för att 

miljöns värden förvaltas även under pågående 

markanvändning?



Mycket händer under pågående 
markanvändning

o Igenväxning och utebliven 
hävd

o Icke bygglovspliktiga 
åtgärder, men även bygglov

o Förfall av t.ex. 
ekonomibyggnader 

o Omställning av åkermark till 
energigrödor

o Miljöbalkens krav på 
hänsyn gäller alltid – men 
staten saknar möjlighet att 
ingripa



Länsstyrelsen har ingen automatisk 
tillsyn över bygglov

Gårdsmiljöer i Gullberg Ovanåker



Andra styrmedel

o Informativa styrmedel
– Kunskapsförmedling. ex. 

Sätra

– Verka för OB, 
Gestaltningsprogram och 
liknande

o Ekonomiska styrmedel
– Kulturmiljövårdsanslaget
– Investeringsstöd 

energigrödor etc.

o Samarbeten 
– Regionförbund
– Kommuner
– Länsmuseum etc.



Sammanfattning

Genom att enbart fokusera på vad riksintressena ”tål”, dvs på 

tillåtligheten, tas varken riksintressenas potential eller 

kulturmiljövårdens kunskaper till vara

God förankring och tidig integrering i målbild är viktig förutsättning

Bedömning av påtaglig skada är alltid plats- och åtgärdsspecifik, men 

vägledning finns

Kom också ihåg att: 

Under pågående markanvändning aktiveras inte bestämmelsen – men 

åtgärder, förfall eller igenväxning kan ändå påverka riksintresset 

väsentligt

Informativa och ekonomiska styrmedel, liksom samarbeten är ett sätt 

att förvalta de riksintressanta värdena under pågående 

markanvändning



Länens arbete med översyn av 
riksintressen

• Kalmar

• Gotland

• Blekinge



Ansvar och roller



Vem gör vad? Ansvar och roller

Anspråk

Omsätts i 
fysisk planering



Vem gör vad? 

Riksantikvarieämbetet 
”pekar ut”, beslutar om 

revidering och har 
nationellt uppsiktsansvar 

över 3 kap. 6 §

Boverket samordnar 
centrala verken och har 

generell uppsikt över 3 kap 
samt uppsikt över 4 kap

Länsstyrelserna
uppmärksammar behov 

av revidering och har 
regional uppsikt över 3 

kap. 6 § (m. fl. §§)

Kommunen kan föreslå 
utpekande/revidering 
men är inte formell 

förslagsställare

DialogDialogDialogDialog



Riksintresse
beskrivning

/
Förtydligande 

beskrivning

ÖP
Ev. planeringsunderlag, 

riktade kunskapsunderlag, 
MKB 

DP

Tillstånds-
prövning

Länsstyrelsen tillhandahåller 
underlag och råd

Länsstyrelsen
verkar för att RI tillgodoses

Länsstyrelsens tre olika roller - beroende på skede

Länsstyrelsen
har tillsyn

Möjligheter – alternativa lösningar Tillåtlighet – förhindra skada

Allmänna intressen och Riksintressen Riksintressen



Riksintresseurvalet



Hur ser dagens urval ut? 



FRP 

NRL

1990-talets 
översyn

• Samhällsbehov 

• Politisk styrning

• Allmännyttiga bostäder 

i kommunal regi

• Efterfrågan

• Marknadsstyrning

• Lönsamma bostads-

former i privat regi

Förutsättningarna har förändrats



Urvalet - kriterier

Riksintressena skall (prop 85/86:3)

(Kulturmiljöer)

• dokumentera olika utvecklingsperioder i 
landets historia

• vara av särskilt värde för forskningen
och som sevärdheter för en bred 
allmänhet

(kultur-, natur- och friluftslivsmiljöer)

• ha få motsvarigheter i landet eller i 
regioner

• utgöra representativa exempel på 
landskaps- och miljötyper

• särskilt väl belysa olika skeden i 
landskapets utveckling

• vara av stor betydelse som 
referensområden för den vetenskapliga 
forskningen

Urvalet förutsätts ha stor bredd … inte en gång för 

alla givet … utrymme för förändringar i synsätt

Gäller fortfarande, men

• fler perspektiv på den 
riksintressanta historien

• starkare fokus på läsbarheten

• betoning på det kännetecknande
snarare än det kuriösa

• krav på fysiska uttryck som speglar    
den riksintressanta historien

• löpande översyn och uppdatering



Befintligt urval

o Det saknas en samlad 
redogörelse för motiv och 
principer bakom befintligt urval

o Olika försök att kategorisera 
urvalet har gjorts, bl.a. genom 
”miljötypslistan”

o Riksantikvarieämbetet har en 
relativt god övergripande bild 
av urvalet samt dess styrkor 
och svagheter



Utveckling av urvalet

• Nya typer av och perspektiv på riksintressen

• Riksintressen och fornlämningsområden

• Riksintressen, världsarv, statliga byggnadsminnen   (och 
nationalstadsparken)

• Relationer till och mellan övriga former av skydd, hänsyn och 
förvaltning



Världsarvet, riksintressen och statliga byggnadsminnen Södra Öland

Världsarvskommitténs motivering
Dagens landskap på södra Öland är präglat av sin långa kulturhistoria samt av 
de geologiska och topografiska förhållandena. Landskapet är ett enastående 
exempel på hur människan nyttjat öns mångformiga landskap på bästa möjliga 
sätt. 

Riksintressebeskrivningarnas motiveringar
Sydöländskt odlingslandskap som präglats av lång kontinuitet och differentierat 
näringsfång och är ett gott exempel på statens etablering i ett  rikspolitiskt 
gränsområde. (Bymiljö).

Öppet öländskt odlingslandskap med bebyggelse och lämningar efter odling 
från förhistorisk tid till nutid samt Gräsgårds välbevarade fiskeläge. 
(Fornlämningsmiljö, Sockencentrum).

Öppet öländskt odlingslandskap med sockencentrum och mycket välbevarade 
bymiljöer. (Fornlämningsmiljö).

Bymiljö i öppet odlingslandskap.

Övergiven bymiljö. (Fornlämningsmiljö).

Öppet odlingslandskap med tydlig förhistorisk bruknings- och bosättnings-
kontinuitet med många radbyar med malmbebyggelse och betade sjömarker.

Bymiljö med en liten radby ute på Stora alvaret med förhistorisk bruknings- och 
bosättningskontinuitet av vetenskapligt värde. (Fornlämningsmiljö).

Öppet odlingslandskap med mycket lång kontinuitet och differentierat närings-
fång längs västra landborgen med fornlämningsmiljöer och radbyar med malm-
bebyggelse från 1800- och 1900-talen. Väl sammanhållna sockencentrum med 
flera medeltida kyrkor. (Tidigindustriell miljö).

Statligt byggnadsminne
Främst Ottenby kungsladugård – m 27 byggnader, marker och Karl XI:s mur.

Dessutom Ölands södra uddes fyrplats m 11 byggnader. (Öland i övrigt ytterligare 4 SBM med 
sammantaget 10 byggnader samt 25 delvis överlappande riksintressen)



Världsarvskommitténs motivering

Karskrona är ett utomordentligt välbevarat  exempel på en 
örlogsstad inspirerad av anläggningar i andraländer. Karlskrona 
har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med 
liknande uppgifter. Örlogsbasen spelade en viktig roll under de 
århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en 
avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är det 
bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar. 

Riksintresset Karlskrona [K 15]

Motivering:

Residensstad och svenska flottans huvudstation sedan 1680-
talet med ursprunglig stadsplan, unika bevarade barockdrag och 
monumental torgarkitektur med två barockkyrkor. (Militär miljö).

Uttryck för riksintresset:

Örlogsvarvet och omfattande befästningsverk leder sitt ursprung 
till anläggningstiden. Välbevarad 1700- och 1800-talsbebyggelse 
på Björkholmen och Trossö. Staden med huvudsaklig 
trähusbebyggelse har en karaktäristisk, 
medvetet låg silhuett som ännu är präglad av kyrkorna och den 
kuperade terrängen.

Statliga byggnadsminnen

10 anläggningar med sammantaget 93 byggnader – såväl 
innehållsmässigt som geografiskt delvis sammanfallande med 
världsarvet och helt omfattade av nuvarande + inom kort 
föreslagna utökade riksintresse för kulturmiljövården.
(Exempelvis länsresidenset)

Världsarvet, riksintresset och statliga byggnadsminnen i Karlskrona 



Världsarvet, riksintresset och statliga byggnadsminnen Visby

Riksintresset Visby [I 20]

Motivering:

Unik tidigmedeltida muromgärdad stad,  Östersjöhandelns 
ledande metropol t.o.m. 1200talets slut. Hansans födelsestad 
som i planmönster och bebyggelse ännu väl speglar handel, 
hantverk och sjöfart samt stadens förvaltningsfunktioner och 
sociala förhållanden från medeltid fram till modern tid. 
(Stadsmiljö, Fornlämningsmiljö).

Uttryck för riksintresset:

Medeltida gatunät och tomtstruktur i det centrala stadsområdet 
och ett nät av infartsvägar utanför detta. Mariakyrkan, 
kyrkoruiner och medeltida stenhus. Försvarstornet Kruttornet vid 
platsen för den medeltida hamnen samt ringmuren med 
vallgravar och en obebyggd zon där utanför. Lämningar av 
Visborgs slott. Stadsbebyggelse i sten och trä från 1600-1800-
talen. Småhusbebyggelse och bevarad planstruktur som under 
1700- och 1800-talen växte fram på Klinten och utmed de gamla 
vägsträckningarna runt det medeltida bebyggelseområdet. 
Parker och grönstråk. Institutionsbyggnader och annan 
bebyggelse som hör samman med funktionen som residens- och
domkyrkostad. Medeltida kulturlager.

I området ingår även: Under staden finns boplatslämningar från 
stenåldern. Kalkugnar.

Världsarvskommitténs motivering
Visby är ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som 
på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och 
funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning.

Statliga byggnadsminnen:
Residenset (3 byggnader)
Helgeandshuset (4 byggnader)
Båda ligger inom såväl världsarvet som 
riksintresset.



Riksintressebeskrivningen är 
utgångspunkten



Poängen med 
riksintressebeskrivningen

Riksintressebeskrivningen ska 
fungera som vägledande 
utgångspunkt för planering och 
prövning

Ger en koncentrerad redogörelse för de 
riksintressanta kulturhistoriska värden 
som legat till grund för utpekandet samt 
sådana objekt, strukturer, egenskaper, 
och samband i landskapet som gör den 
riksintressanta historien läsbar

Kan behöva förtydligas och preciseras i 
relation till den aktuella prövnings-/ 
planeringssituationen



Riksintressebeskrivningens upplägg 1995 och idag
1995

Värdetexten ska uttrycka den kulturmiljöaspekt 
som utgör riksintresse 

Motivering - den miljöaspekt som legat till grund 
för utpekande      
- I vissa fall två eller fler aspekter som 

redovisas separat med A och B
- Målet att samla motivet i en mening eller två 
- Det viktigaste står först (ex. den landskaps-

eller miljötyp som riksintresset avser)

Uttryck för riksintresset
Avser vad som syns i miljön. Objekt som är 
särskilt viktiga för att upprätthålla den under 
motiveringen angivna aspekten – Dvs en 
”katalog” för planeraren 

I området ingår även – Kända kulturhistoriska 
element som har bedömts sakna funktionellt 
samband med riksintresset 

Idag

Av riksintressebeskrivningen ska framgå vilket eller 
vilka riksintressanta kulturhistoriska sammanhang 
som området genom sitt innehåll återspeglar och 
som utgör motivet för riksintresset

Motivering 
- Präglande kulturhistoriskt utvecklingsskede(n)   

eller händelseförlopp
- Verksamhet(er) eller aktivitet(er)
- Tidsperiod – Kortare eller längre
- Kulturhistorisk(a) landskaps-/miljötyp(er)
- Regionala/lokala förutsättningar och andra  

perspektiv på landskapets/miljöns utveckling

Uttryck för riksintresset
- De beståndsdelar som gör den riksintressanta 

historien läsbar i landskapet
- Beståndsdelarnas egenskaper och 

karaktärsdrag
- Landskapets  och beståndsdelarnas rumsliga 

samband och sammanhang

I området ingår även
Rubriken utgår – elementen stryks ur eller, i vissa 
fall, inlemmas i riksintresset



Exempel: Göta Kanal

Övergripande historiskt skeende:
Utvecklingen av nationella kommunikations-
stråk, och särskilt det tidiga 1800-talets 
kanalbyggande

Verksamheter/teman:
Ingenjörskonstens utveckling, industrins och 
handelns behov av infrastruktur, nationell 
symbol och ett strategiskt kommunikations-
stråk, militärhistorisk betydelse, turismen

Regionala förutsättningar: 
Interregional (binder samman Östersjön och 
Västkusten, kanal och slussystem har 
gemensamma standardmått etc.), men 
särpräglat landskap och regional 
byggnadskultur

Perspektiv: 
T.ex. ett socialhistoriskt perspektiv – vem 
initierade den, vem byggde den, vem 
använde den? 



Exempel: Norrvikens trädgårdar

Norrvikens trädgårdar, [M 36] (Västra Karups sn)
Motivering:
Rekreationslandskap med bebyggelse och anläggningar för trädgårdsodling, 
undervisning och förströelse som återspeglar utvecklingen av samhällets syn 
på människor, bildning, hälsa, naturmiljön och landskapsgestaltning – från 
sekelskiftet 1900 och fram till idag.

Uttryck för riksintresset:
Trädgårdsanläggningen i sin helhet med byggnader, konstruktioner, 
parkmiljöer, fruktodlingar och stilträdgårdar. Anläggningens anpassning till 
omgivande terräng och vegetation, orientering med långsträckt mittaxel och 
kortare tväraxlar samt rumsliga indelning. Bebyggelsens och de olika 
trädgårdarnas formspråk, detaljer och material. Övergångar, rörelsestråk, 
siktlinjer och utblickar mellan landskapsrummen inom trädgårdsanläggningen 
samt ut mot havet och det omgivande landskapet. Apelrydsskolans läge, 
bebyggelsekaraktär och öppna vy mot havet. Skåneledens sträckning genom 
området med anslutande gångstråk och utblickar. Norrvikens 
campinganläggning på tidigare åkermark, skyddad av omgivande terräng och 
trädvegetation, med öppen vy mot havet. Namn och benämningar på 
delområden, kommunikationsstråk, byggnader och anläggningar.



Riksintressetext beslutad 1996

Karlshamn (K6)

Motivering:
En av Sveriges bäst bevarade trästäder med bebyggelse enligt 
rutnätsplan från 1665 och till staden hörande befästningsanläggningar. 
(Stadsmiljö, Fästningsmiljö).

Uttryck för riksintresset:
Efter nationalitetsbytet på 1600-talet nygrundad stad med bevarad 
tomtstruktur och gatunät. Korskyrka från 1600-talets slut. 1700- och 
1800-talets trästad som speglar handelsstadens sociala 
sammansättning, främst genom den välbevarade Skottsbergska 
gården. Offentliga byggnader från sekelskiftet mot 1900. 
Befästningarna på Boön och Frisholmen från 1600- och 1700-talet.



Ny riksintressetext beslutad 2015
Karlshamn (K6) 

Motivering:
Fästningsmiljö och småstadsmiljö efter ursprunglig rutnätsplan som speglar en gränsstad under 
maktskiftet Danmark-Sverige vid 1600-talets mitt. Trästad med tomtstruktur och bebyggelse som 
avspeglar stadens sociala sammansättning och förutsättningar för handel, sjöfart och industriell 
utveckling från 1700-talet och fram till 1900-talets början. Intilliggande rekreationsmiljö 
(sommarnöjesmiljö) som under slutet av 1800-talet planerades i kontrast till rutnätsstadens förtätning.

Uttryck för riksintresset:
Befästningarna på Boön och Frisholmen från 1600- och 1700-talen. Pest- och kolerakyrkogård. 
Ursprungligt gatunät efter stadsplaner från 1666, 1720 och 1764. Siktlinjer genom rutnätsstaden mot 
hav, natur, hamn och industri. Korskyrka och f.d. rådhus från 1600-talets slut, beläget vid det centrala 
och öppna torget, planlagt enligt 1666 års stadsplan. 1720-års tomtindelning som visar stadens 
sociala differentiering. Traditionell tomtstruktur där bostadshusen placerats på långsmala tomter med 
husens långsida längs huvudgatan och med magasin och övriga uthus på gårdarna. Slutna kvarter. 
Bebyggelse som till sin utformning och skala anger den ursprungliga tomtens storlek. 
Trähusbebyggelse där den för Karlshamn karaktäristiska panelarkitekturen med ursprung i 1700-talets 
strama klassicism återfinns i de assymmetriskt utformade fasaderna med stående locklistpanel i ljusa 
oljefärger och de vitmålade lisener som avdelar fasaden i mindre fält. Traditionen att bygga i trä 
återspeglas i 1800 och 1900-talets träbebyggelse i två våningar, med klara eller ljusa oljefärger, bland 
annat köpmansgårdarna ner mot Mieån och i södra delen av hamnområdet. Fasader med spontad 
panel och symetriskt placerade fönster, entrén i mitten, och tak utan takkupor. Park-, café- och 
hotellanläggningar i Väggaparken utanför rutnätsstaden samt kvarvarande spår från gamla 
badanläggningar. Gångstigar och utsiktspunker som hörde till promenadstråken. I samma område 
villor, från 1890-tal till 1915. I schweizerstil med individuellt utformad asymmetrisk arkitektur, uppbyggd 
i flera huskroppar, med verandor, balkonger och utförliga snickerier. Därtill några villor i 
nationalromantisk byggnadsstil. Villornas planlagda placering, belägna på stora naturtomter med få 
uthus och utan traditionella tomtgränser.



Exempel på riksintressen med  
reviderade riksintressebeskrivningar

o LM staden i Stockholms län

o Uppsala stad i Uppsala län

o Sandviken i Gävleborgs län

o Sölvesborg i Blekinge län

o Emån i Kalmar län

o Burlöv i Skåne län

o Hjärtanäs i Kronobergs län



Den geografiska avgränsningen

Det är de kulturhistoriska värdena som utgör riksintresset – den 
fysiska avgränsningen är underordnad.

• Utpekandet bygger enbart på en kulturhistorisk värdering. 
Avvägningar gentemot andra intressen ska inte påverka 
riksintressets inriktning och avgränsning.

• Fysiska uttryck - objekt, landskapsrum, strukturer, funktionella 
och visuella samband som är uttryck för riksintresset ska 
innefattas. Riksintressets utbredning innefattar inte, till skillnad 
från exempelvis världsarven, någon skydds- eller buffertzon. 

• Länsstyrelsen ansvarar för en närmare precisering och 
uttolkning av avgränsningen. 

• Förändringar såväl inom som utanför riksintressets avgränsning 
ska bedömas utifrån påverkan på riksintressets värden 
(avseende påtaglig skada). 



Avgränsningen varierar

Objekt Miljö

Stad Landsbygd Satelliter



Riksintresset Emådalen (H70) 
Ny motivering
En mångfald väl sammanhållna system av kulturmiljöer –
fornlämningsmiljöer, bymiljöer, odlingslandskap, 
bruksmiljöer, herrgårdslandskap, kommunikationsmiljöer, 
och tätortsmiljöer – vilka sammantaget återspeglar 
utvecklingen av naturresursnyttjande, markanvändning, 
bebyggelse, näringsliv, teknik och sociala förhållanden i 
en småländsk dalgångsbygd från förhistorisk tid fram till 
nutid.

Tidigare motivering
Forsaryd - Virstad [H60] 
Dalgångsbygd med välbevarad bebyggelsestruktur. (Kvarnmiljö).

Gillberga - Staby [H59] 
Dalgångsbygd med bymiljöer på åsrygg. (Fornlämningsmiljö).

Tveta - Mörlunda [H70] 
Odlingslandskap av 1700-talskaraktär vid Emåns dalgång.

Klövdala [H73] 
Bymiljö med bevarad bebyggelsestruktur.

Årena [H74] 
Odlingslandskap med välbevarad bebyggelse i för Emådalen typiskt 
lokaliseringmönster.

Nya uttryck för riksintresset
Järnåldersgravfält på höjdstråk i dalgångens kanter samt på rullstensåsen Högsbyåsen och dessas visuellt tydliga 
samband med Emån, tillsammans med byarnas placering samt Kungs-, lands- och sedermera riksvägens 
terränganpassade sträckning visar på Högsbyåsens betydelse som bebyggelseläge och transportstråk från järnålder till 
modern tid. Agrara lämningar från före 1900, såsom åkerterrasser och odlingsrösen, på sluttningarna tillsammans med 
mer sentida och dränerade jordbruksmarker i dalgången beskriver odlingslandskapets utveckling och modernisering. Byar 
i höjdlägen – ofta radbyar som Drageryd, Gillberga, Trånshult, Tulunda och Östra Årena – med bebyggelse från 1700- till 
1900-talen i form av enkelstugor, parstugor, salsbyggnader och ekonomibyggnader – timrade eller i skiftesverk och 
målade i slamfärger – visar på utvecklingen av bebyggelse- och hantverkstraditioner. Herrgårds- och bruksmiljöer kring 
Bankeberg, Fliseryd, Ruda, Berga, Staby och Rynningsnäs med bland annat för 1800-talet tidstypiska huvudbyggnader i 
nyklassicistisk stil, mindre byggnader som timrade flyglar, ekonomibyggnader och arbetarbostäder samt tillhörande parker, 
trädgårdar, alléer och jordbruksmarker tillsammans med Rosenfors bruksmiljö från 1900-talet med magasin, 
fabriksbyggnad, brukskontor, bruksherrgård samt kringliggande arbetarbostäder återspeglar den tekniska, ekonomiska 
och sociala utvecklingen inom jordbruket och industrin. Emådalens industrimiljöer och deras tydliga samband med 
vattendragen samt kvarnar och vattenkraftsmiljöer vid Blankaström och i Högsby som tillsammans illustrerar Emåns 
betydelse för kraftutvinning under skilda tider. Högsby tätort med jämnhög stadsbebyggelse i ljusa kulörer från 1800- och 
1900-talen orienterad längs landsvägen och med topografisk anpassning till Högsbyåsen, ortens läge mellan två 
vadställen över Emån, stenvalvsbron vid Tingebro samt platsnamn som Frövi, Odensvi och Huseby uttrycker ortens 
utveckling från vikingatida centralort till nutida kommuncentrum.



Exempel: Riksintresset Emådalen (H70)
Tidigare avgränsning Ny avgränsning



Summering av dagarna

Vad har vi lärt oss? Vilka frågor återstår? 
Har vi nytta av handboken, eller saknas 

något?



Tack!

Ulf Lindberg, Lena Odeberg och Eva Waldén Selin

ulf.lindberg@raa.se
lena.odeberg@raa.se
eva.walden.selin@raa.se

www.raa.se


