


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 – 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 och aktivitet 
- Tidsperiod – Kortare eller längre 
- Kulturhistorisk landskaps-/miljötyp 
- Regionala/lokala förutsättningar och andra  

perspektiv på landskapets/miljöns utveckling 
 

Uttryck  
- De fysiska 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 



Göta Kanal i Östergötlands- och Västra Götalands län  
Riksintresset Göta kanal kan användas som ett exempel 
för att illustrera de nationellt betydelsefulla skeden med 
olika verksamheter/teman, regionala förutsättningar och 
perspektiv som ett riksintresse kan återspegla 
 
 
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 (M36) i Skåne län 
 
Riksintresset Norrvikens trädgårdar är ett exempel på ett nyligen utpekat 
riksintresse, där riksintressebeskrivningen följer Riksantikvarieämbetets 
riktlinjer.  
 
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: 
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. 



Exempel: Emådalen (H70) i Kalmar län  

Riksintressebeskrivning beslutad 2015 
 
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. 
 

Riksintressebeskrivning beslutad 1997 
 
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. 
 

Fem riksintressen slås ihop till ett riksintresse. I den nya beskrivningen anges det 
präglande kulturhistoriska utvecklingsskede/händelseförlopp som landskapet särskilt 
tydligt återspeglar. 



Forts. Emådalen (H70) 
 
 
Uttryck för riksintresset  1997: 
 
K60 Forsaryd-Virstad 
Småbrutet odlingslandskap i Emåns dalgång med 
flera gårds- och bymiljöer på sannolikt medeltida 
bytomter och med smala åkerskiften mot Emån. 
Drageryd är en av landskapets bäst bevarade 
radbyar, skiftad på 1960-talet. 
Vattenkvarn. 
 
K59 Gillberga-Staby 
Småbrutet odlingslandskap på åsrygg vid Emåns 
dalgång. Gillberga och Staby byar med välbevarad 
gårdsbebyggelse från tidigt 1800-tal. 
Bygravfält från järnåldern. Berga och Ruda gårdar 
med nyklassicistiska anläggningar, alléer och parker. 
 
K70 Tveta-Mörlunda  
Byarna Lilla och Stora Aby, Sinnerstad, Byrum, Torp, 
Mörlunda, Tulunda mfl på de gamla bytomterna, 
flera är radbyar. 
Sockencentrum i Tveta och Mörlunda. 
Gravfält från yngre järnålder vid Sinnerstad. 
Slaggvarp från medeltida järnframställning intill 
Tulunda by. 
 
K73 Klövdala  
Bymiljö vid Emån med gärdena i samma lägen som 
på 1820-talet. En av gårdarna har varit 
gästgivargård. 
 
K74 Årena  
By- och gårdsbebyggelse i öppna odlingsmarker. 
Östra Årena är en radby med flera äldre, bevarade 
mangårdsbyggnader. Stensrud är en ensamgård 
med välbevarad bebyggelse. 

Uttryck för riksintresset 2015 
 
 
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: Karlshamn (K6) i Blekinge län 

Riksintressebeskrivning beslutad 1997 
 
Motivering: 
En av Sveriges bäst bevarade 
trästäder med bebyggelse enligt 
rutnätsplan från 1665 och till staden 
hörande befästningsanläggningar. 
(Stadsmiljö, Fästningsmiljö). 
 

Riksintressebeskrivning beslutad 2015 
  
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. 
 
 



Forts. Karlshamn (K6) 
 
Uttryck för riksintresset 1997 
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. 
 
Uttryck för riksintresset 2015 
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: Mönsterås (H56) i Kalmar län 
Riksintressebeskrivning beslutad 1997 
 
Motivering: 
A. Lydköping under Kalmar med 
småstadskaraktär längs huvudgatan och 
stadsplanemönster från 1620-talet. 
(Köping). 
B. Herrgårdsmiljö intill viktig hamn och 
farled. (Fornlämningsmiljö). 
 
Uttryck för riksintresset: 
A. Storgatan med samma sträckning på 
åsens krön sedan marknadsplatsens tid. 
Tomtindelningen är sannolikt medeltida. 
Välbevarad småskalig puts- och 
trähusbebyggelse 
från 1700- och 1800-talen med 
gårdsmiljöer med lummiga trädgårdar. 
B. Kråkerum (östra och västra) delar av 
medeltida storgods. Storskaligt 
produktionslandskap med 
järnåldersgravfält och beteslandskap. 

Riksintressebeskrivning beslutad 2015 
 
Motivering:  
Köping med småstadskaraktär som i nära 
samband med vattnet utvecklats på en ås, 
något som sedan 1700-talet präglar både 
bebyggelse, gator och tomtstrukturer. 
 
Uttryck för riksintresset:  
Storgatan som sedan medeltiden följer en 
rullstensås med branta tvärgator och 
utblickar mot hamnen och havet. 
Långsmala tomter utmed Storgatan och 
Sjögatan. Bebyggelse och trädgårdar i 
samma läge sedan tidigt 1800-tal. 
Puts- och trähusbebyggelse utmed Stor- 
och Sjögatan målade i ljusa färger och 
med 1½ till 2½ våningars höjd. 



 
 

Fler 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 Ronneby i Blekinge län 

 
o Östra skärgården i Blekinge län 

 
o Tanum i Västra Götalands län 

 
 

 
 

 

 
o Riksintressen i Emmaboda kn  
 
o Riksintressen i Hultsfreds kn 

 
o Riksintressen i Nybro kn 

 
o Riksintressen i Kalmar kn  

 
o Riksintressen i Västerviks kn 

 
o Riksintressen i Mönsterås kn 

 

(Riksintressebeskrivningarna hittar ni på RAÄ.s webb via snabblänk längst ned på sidan 
Riksintresse för kulturmiljövården) eller 
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/  

http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/


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 



Exempel ny avgränsning för Emådalen (H70) i Kalmar län 
Tidigare avgränsning  Ny avgränsning 

Kulturlandskapet Emåns dalgång har präglats genom brukandet av kringliggande bördiga 
jordar och nyttjandet av dess naturtillgångar. Det är svårare att motivera varför enbart ett 
antal otydligt avgränsade mindre delar av dalgången ska betraktas som riksintressen, än 
att se till Emådalen som en helhet. De tidigare avgränsade mindre områdena visar på 
samma historiska skeende med tydliga funktionella samband dem emellan och med 
anslutande landskap. 
 



Exempel: Ny avgränsning för Mönsterås (H56)    

Riksintressets omfattning 
minskas ned så att det omfattar 
Mönsterås köpings äldsta delar 
så som den framgår av äldre 
kartor. På så sätt framhävs 
tydligare det kulturhistoriska 
utvecklingsförlopp som 
beskriver hur en betydande 
handelsplats vuxit fram där 
inland möter kust. Kråkerum 
kommer därför att hamna 
utanför den föreslagna 
avgränsningen. Kråkerum är en 
fin herrgårdsmiljö med en 
spännande historia, men det 
saknas en tydlig koppling till 
den närliggande köpingen på 
ett sätt som förstärker 
Mönsterås utvecklingsförlopp. 



Analys av förslag att avstå anspråket 

• Får förslaget konsekvenser för länets samlade 
riksintresseurval 
 

• Finns det andra områden i länet/riket som på ett motsvarande 
sätt återspeglar samma riksintressanta utvecklingsskede eller 
händelseförlopp? 
 

• Finns kulturhistoriska värden i området, vilka bör 
uppmärksammas enligt 3 kap. 6§i första stycket miljöbalken 
 

• Är området riksintressant utifrån andra kulturhistoriska 
utvecklingsskeden eller händelseförlopp? 

 
 



Gillberga i Södermanlands län 

 
Fornlämningsrikt område och ett 
illustrativt exempel på 
bosättningsmönstret i en agrarbygd 
under bronsålder och tidig 
järnålder 
 
o En överrepresentation av 

liknande miljöer i länet 
 

o Flera riksintressen som på ett 
tydligare och mer sammansatt 
sätt  visar samma skede finns 
 

o Rivningsförbud för aktuell 
byggnad krävs för att 
säkerställa att påtaglig skada 
inte sker 
 

 
 
Riksintresse hävdes 2014 
Delvis påtagligt skadat 
Felaktigt utpekat – mer pedagogiska 
miljöer finns 
 
 



Västra Storsjö i Västerbottens län  

Riksintresse hävdes 2010 
Delvis påtagligt skadat pga. upphörd hävd. 
Förutsättningarna för att gården, och tillika 
riksintresset, ska utvecklas mot ett mer aktivt 
brukande finns inte inom överskådlig tid 

Nybygge i skogsbygd, utsynat 1759, med 
nuvarande gårdsplats från slutet av 
1700-talet. På gården tydliggörs 
månghussystemet och vattenkraftens 
nyttjande samt Åseleområdets 
byggnadstradition 
 
o  Flera riksintressen som på ett  
       tydligare och mer sammansatt sätt  
       visar samma skede finns 

 
o  Det kulturhistoriska värdet som   
       konstituerade riksintresset finns inte  
       längre kvar. 
 



Vad krävs för att lämna förslag  
om nytt riksintresse?  

      

 
o Beskriv och förklara vad som är riksintressant. Vilket 

riksintressant kulturhistoriskt skede eller händelseförlopp 
återspeglas särskilt tydligt i miljön?   

 
o Beskriv och förklara hur föreslaget anspråk kompletterar 

övriga riksintressen i länet och hur det förhåller sig till länets 
kulturmiljöprofil?  

 
o Ange på vilka sätt det riksintressanta skedet eller 

händelseförloppet är läsbart i landskapet med dess 
innehåll? 

 
 



Norrvikens trädgårdar 

 
”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” 

 
 
Nytt utpekande 2013 
 
I samråd mellan RAÄ och Länsstyrelsen i 
Skåne län 
 
 



Stadsdelen Sätra i Gävle  
 
 
 
Nytt utpekande 2011 
Förslaget för nytt riksintresse har 
arbetats fram i samarbete med 
länsstyrelsen och Gävle kommun i 
arbetet med fördjupad Öp.  
 
 
 

 
 
”Välplanerad stadsdel som anlagts 
mellan 1964 och 1975 med 
utgångspunkt i det tidiga 1950-
talets planeringsideal. Området 
representerar efterkrigstidens 
bostadsförsörjning i samband med  
betydande folkomflyttningar från 
landsbygden till städerna och den 
efterföljande urbaniseringen och 
välfärdssamhällets  framväxt. 
Genomförandet präglas av en hög 
arkitektonisk kvalité”.  



Att tänka på före och efter revidering ! 

o Hämta kartor och riksintressebeskrivningar från ursprungskällan 
 
o Efter beslut uppdatera texter och kartor i aktuella register 

 
o Är de länkade PDF-filerna med riksintressebeskrivningar i Lst-GIS 

aktuella? 
 

o Om egna registerblad används i Lst-GIS och på Webben. Är de 
aktuella? 
 

o Idag har RAÄ har registeransvar för riksintressebeskrivningarna  
och länsstyrelserna för gränserna i Lst-GIS 
 

 
 
 
  



Exempel: Utformning av kunskapsunderlag 
Uppgifter om ärendet 
 
Områdes namn: Mönsterås H56 
Kommun: Mönsterås 
Socken: Mönsterås 
Län: Kalmar 
 
Bakgrund till översyn 
Översynen görs som en del av en länsövergripande översyn av riksintresseområden i Kalmar län. Utgångspunkten för 
översynen har varit kommunens uttryckliga behov av tydligare värderingar och avgränsningar av riksintressena. Arbetet med 
översynen har genomförts i nära dialog med kommunen som under arbetets gång har haft möjlighet att lämna synpunkter på 
revideringsförslaget.  
 
Länsstyrelsens förslag - Skäl för ändringen 
Riksintressets nuvarande omfattning minskas ner så att det omfattar Mönsterås köpings äldsta delar så som den framgår av 
äldre kartor. På så sätt framhävs tydligare det kulturhistoriska utvecklingsförlopp som beskriver hur en betydande handelsplats 
vuxit fram där inland möter kust. Denna process är utmärkande för Smålandskusten och beskriver väl hur de för denna 
kuststräcka karakteristiska köpingar uppstått och utvecklats. I det nuvarande riksintresset ingår delar av det närliggande 
herrgårdslandskapet vid Kråkerum dessa kommer därför att hamna utanför den föreslagna avgränsningen. Kråkerum är en fin 
herrgårdsmiljö med en spännande historia, men det saknas en tydlig koppling till den närliggande köpingen på ett sätt som 
förstärker Mönsterås utvecklingsförlopp.  
 
Mönsterås centrala delar har en säregen bebyggelse anpassad till ett läge utmed en åsrygg. Denna bebyggelse uppvisar 
dessutom en utveckling som är karakteristisk för de gamla handelsplatser som uppstått och utvecklats vid Kalmarkusten. 
Riksintresset föreslås därför att begränsas till de delar på rullstensåsen där den äldsta köpingen uppstod. Uttrycken för 
riksintresset tar fasta på hur bebyggelsens placering och former visar hur man anpassat sig till denna ås samt den tydliga 
visuella kontakten med vattnet. Bebyggelsen har genom historien återkommande bytts ut. Nya hus har dock anpassat sig på 
ett sätt att den äldsta strukturen av gator och tomter bibehållits, vilket i hög grad präglar den befintliga bebyggelsen. 



Nuvarande motivering Föreslagen motivering 

A) Lydköping under Kalmar med småstadskaraktär längs 
huvudgatan och stadsplanemönster från 1620-talet. 
B) Herrgårdsmiljö intill viktig hamn och farled.. 

Köping med småstadskaraktär som i nära samband med 
vattnet utvecklats på en ås, något som sedan 1700-talet 
präglar både bebyggelse, gator och tomtstrukturer. 
 

Nuvarande uttryck Föreslagna uttryck 

A) Storgatan med samma sträckning på åsens krön 
sedan marknadsplatsens tid. Tomtindelningen är 
sannolikt medeltida. Välbevarad småskalig puts- och 
trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen med 
gårdsmiljöer med lummiga trädgårdar. 

B) Kråkerum (östra och västra) delar av medeltida 
storgods. Storskaligt produktionslandskap med 
järnåldersgravfält och beteslandskap. 

Storgatan som sedan medeltiden följer en rullstensås med 
branta tvärgator och utblickar mot hamnen och havet. 
Långsmala tomter utmed Storgatan och Sjögatan. 
Bebyggelse och trädgårdar i samma läge sedan tidigt 
1800-tal. Puts- och trähusbebyggelse utmed Stor- och 
Sjögatan målade i ljusa färger och med 1½ till 2½ 
våningars höjd. 



Beskrivning av kulturmiljön 
 
Inledning 
Området utgörs av ett till stor del öppet odlingslandskap på och i nära anslutning till den mäktiga Högsbyåsen. Denna naturliga 
höjdrygg har varit av stor betydelse som transportled i ett landskap som till stora delar utgjordes av kärrmarker eller var 
regelbundet översvämmade. Osv.. 
 
Byar och odlingslandskap 
Långemåla kyrkby uppe på åsen är en gammal kulturbygd. Norr och väster om byn i nära anslutning till kyrkan finns flera fasta 
fornlämningar, bland annat ett gravfält med över 70 stycken anläggningar osv.  
 
Kommunikationsmiljöer 
Att åsen under långa tider nyttjats som transportväg märks på att det utmed hela dess sträckning finns milstenar bevarade 
med jämna mellanrum. Mycket bebyggelse är även orienterad utefter åsen då detta var en torr och väldränerad plats att bygga 
på förutom att det var nära till vägen. Osv.. 
 
Medeltid till 1700 
Marken på och kring åsen i dagens Mönsterås hörde under slutet av 1300-talet och fram till 1500-talet till Vadstena kloster och 
klostergården i Åsevad. Det är troligt att en betydande handelsverksamhet pågick på platsen redan då. 1505 härjades och 
brändes dock Mönsterås efter att ha hamnat i striderna mellan Unionspartiet och Sturepartiet. Den goda hamnen och det rika 
upplandet ledde snart till nya handelsaktiviteter på platsen. Detta ledde på 1520-talet till att Gustav Vasa införde ett förbud av 
vad som kallades ”olaga hamnar". 1532 påbjöds istället att köpmännen skulle flytta till staden Kalmar, vilket dels visar att 
Mönsterås vid denna tid var bebott av köpmän och att de var konkurrenskraftiga. Trots förbudet växte Mönsterås och under en 
kort tid i början av 1600-talet hade orten dessutom egen stadsrättighet och därmed rätt att bedriva egen handel. Invånarna 
bestod vid denna tid av hantverkare, köpmän samt folk som sysslade med seglation. Under Kalmarkriget 1612 brändes dock 
Mönsterås helt. Detta innebar att stadsrättigheterna drogs in och att Mönsterås återgick till att vara en lydköping under Kalmar. 
 
       OSV…. Samt ev bilder och kartor 
 
Flera län har i sina kunskapsunderlag använt sig av värdebärare i riksintresset som en slags sammanfattning 
i punktform, där de viktigaste fysiska beståndsdelarna nämns med dess egenskaper, karaktärsdrag och 
eventuella rumsliga samband och sammanhang.  
 



Karta med den gamla avgränsningen samt den nya föreslagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riksintressets utbredning: Mönsterås äldsta delar utmed Storgatan och angränsande 
gator så som det i stort framgår av en avmätningskarta från 1726 och av 
Generalstabens karta från 1870- talet. 
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