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The first areas of national heritage were identified in connection with the spatial national planning 

that was initiated in Sweden in the 1960s. The reason for appointing areas of national heritage was to 

provide the municipalities guidance in how unique environments should be managed in a sustainable 

manner and protected from significant damage so that future generations can enjoy them.  

The paper uses a case study on chalets of national heritage for the cultural resource management in 

Mora municipality in Sweden. The case study shows that a lack of economical- and human capital 

makes it hard to keep the documentation current and the dialogue between the involved parties 

becomes absent. The municipalities need support and guidance from the government in managing 

areas of national heritage. The conclusion is that most of the problems with areas of national heritage 

can be linked to the enforcement of the regulations rather than the legislation itself.  
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Förord. 

I dagens samhälle söker många efter den där platsen i livet som står för rofylldhet och 

samhörighet. För många representerar fäboden just denna plats. En del fäbodställen har gått i 

samma släkt i många generationer, generationer som skött om stugorna efter gamla 

traditioner. I mitten av 1900-talet upplevde fäbodarna en exploateringsboom. Historier om 

fäbodlivet med dess vallkullor och fritt betande djur, skapade en romantiserad bild av livet i 

fäboden vilket resulterade i en ökad efterfrågan på fastigheter i fäbodarna för sommarboende.  

På 1960-talet påbörjades diskussioner om hur värdefulla miljöer skulle urskiljas och hanteras. 

Diskussionerna resulterade i att planeringsverktyget riksintressen inrättades. Områden som 

ansågs besitta unika värden pekades ut och gavs status som riksintresse. 

Första gången jag hörde talas om riksintressen var under min sjätte termin på det 

föremålsantikvariska programmet. Jag var osäker på vad begreppet riksintresse innebar och 

hur starkt skydd det gav. Efter att ha studerat litteratur om planeringsverktyget riksintressen 

insåg jag att det fanns en aktuell debatt huruvida verktyget fungerar tillfredställande. När jag 

diskuterade riksintresseklassningen med brukare av miljöer av riksintresse insåg jag att deras 

kunskap om planeringsverktyget var ofullständig. Det framgick även att ansvarsfördelningen 

mellan brukarna, kommunen, länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet inte var tydlig.  

Jag bestämde mig för att skriva mitt examensarbete om planeringsverktyget riksintressen för 

att undersöka om alla intressenter (brukare, kommun, länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet) 

delade uppfattningen att verktyget har brister samt försöka utröna vad som ligger bakom dessa 

eventuella brister. Tre fäbodar av riksintresse för kulturmiljövården i Mora kommun utgör 

grunden för examensarbetets kvalitativa fallstudie.    

Jag vill tacka några personer som varit mig mycket behjälpliga under mitt arbete med 

examensarbetet. Först vill jag tacka Håkan Persson på Stadsbyggnadsförvaltningen i Mora 

kommun och Anneli Larsson på Kulturförvaltningen i Mora kommun för all information som 

jag fått, både muntligt och skriftligt.   

Till sist vill jag tacka alla som ställt upp på intervjuer och som visat mig runt i sina fäbodar. 

Utan er kunskap och minnen om fäbodarna så hade jag inte kunnat slutföra denna uppsats.   

 

Visby 2013  

Sara Sjöberg 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Det finns miljöer som besitter eller tilldelas värden som anses vara unika. Dessa 

miljöer kan bära på spår från en avgörande händelse i Sveriges historia, 

representera det vardagliga livet från en viss tidsperiod, utgöra en särskild 

naturmiljö etc. De miljöer som är särskilt bevarandevärda kan utnämnas till 

riksintressen. I miljöbalken (1998:808) finns bestämmelser som ska främja en 

hållbar utveckling av både naturmiljöer och av kulturmiljöer, för att säkra en 

hälsosam och god miljö för kommande generationer. I miljöbalkens 1 kapitel 

framgår det att balken ska tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 

oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 

ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 

långsiktigt god hushållning tryggas,  

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 

material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

I miljöbalkens 3 kapitel. 6§ framgår det att riksintressanta miljöer ska förvaltas på 

ett hållbart sätt och skyddas från påtaglig skada så att kommande generationer får 

ta del av dem. De föreskrifter som är av vikt för kulturmiljövården återfinns i 

miljöbalkens 3 kapitel och i förordning om hushållning med mark- och 

vattenområden m.m. (1998:896). Förordningen reglerar de olika myndigheternas 

ansvar för miljöer av riksintresse.  

I skriften Hanteringen av riksintressen från 2011 ställer sig Sveriges Kommuner 

och Landsting, SKL, kritisk till verktyget riksintressen.
1
 Skriften bygger dels på 

tidigare utredningar och dels på fokusdiskussioner med tjänstemän i kommuner, 

länsstyrelser och myndigheter samt politiker i kommunerna. Enligt SKL har 

processerna att utse och beskriva riksintressena havererat. Beskrivningarna är 

otydliga och inaktuella vilket lett till att de förlorat sin funktion för 

                                                 
1
 Sveriges Kommuner och Landsting, Hanteringen av riksintressen, Stockholm, december 2011, ss. 12-13. 
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samhällsplaneringen.
2
 Enligt SKL upplever kommunerna att det är svårt att veta 

vad som ska skyddas i kulturmiljöerna och riksintressen ses som en belastning 

istället för en tillgång.
3
 SKL anser att verktyget är i så dåligt skick att något måste 

göras annars bör det läggas ner. Kritiken från SKL samlas i åtta aspekter: 

 områdena är för stora och otydligt avgränsade 

 områdena är dåligt värderade 

 områdena är inte aktualiserade 

 ibland är det svårt att hitta planeringsunderlaget för områden av 

riksintressen 

 den tänkta dialogen med staten fungerar dåligt 

 myndigheterna arbetar och prioriterar olika 

  länsstyrelsen tar inte ställning  

 riksintressena följer samhällsutvecklingen dåligt  

 

Dessa problem har lett till att verktyget riksintressen urholkats och enligt SKL har 

verktyget helt slutat att fungera.
4
 För att undersöka SKL:s kritik gentemot 

planeringsverktyget riksintressen valdes tre fäbodar av riksintresse för 

kulturmiljövården i Mora kommun, Bönsabergs
5
  fäbodar, Matsäls fäbodar och 

Södra Flenarnas fäbodar, att ingå i uppsatsens fallstudie.  

Fäbodar är bebyggelse i utanmarker som användes under sommarhalvåret för 

boskapsskötsel. Bebyggelsen består av byggnader för människor, djur, förvaring 

av foder och hantering av mjölkprodukter.
6
 Fäbodar kan även benämnas 

fäbodställe. I Dalarna används pluralisformen av ordet fäbod, således fäbodar. 

Benämningen fäbod används ibland i skrift istället för den längre termen 

                                                 
2
 Sveriges Kommuner och Landsting, Hanteringen av riksintressen, s. 2. 

3
 Ibid, s. 4. 

4
 Ibid, s. 2. 

5
 Bönsaberg kan stavas på flera olika sätt. Bjönsabjär är den dialektala stavningen, Bjönsaberg är ett mellanting 

mellan den dialektala och den svenska stavningen. I uppsatsen kommer den svenska stavningen att användas då 

litteraturen som uppsatsen refererar till använder den stavningen.   
6
 http://www.ne.se, sökord fäbod, 2013-07-08. 

http://www.ne.se/


8 

 

fäbodställe.
7
 I denna uppsats kommer pluralisformen att användas när fäbodarna 

benämns med respektive namn, till exempel Matsäls fäbodar. När pluralisformen 

används utan specifikt namn berörs alla tre fäbodarna. Om stycket behandlar ett 

specifikt fäbodställe och det framgår vilken av de tre fäbodarna som åsyftas 

används singularisformen i bestämd form, fäboden.  

Valet av fallstudie grundar sig på en debatt i Mora Tidning där fäbodlaget
8
 i 

Bönsabergs fäbodar motsatte sig elbolaget Fortums planer på att bredda den 

befintliga elledningen, som byggdes på 1950-talet, som går mitt mellan de två 

stugklungorna som fäboden består av. Enligt Yngve Brosius, ordförande för 

Bönsabergs fäbodlag, kommer breddningen leda till så pass stora skador på 

kulturmiljön att riksintresseklassningen bör omvärderas.
9
  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

Riksintressen ska vara miljöer som besitter unika värden och som ska skyddas 

från påtaglig skada.
10

 I teorin ska riksintressen förvaltas gemensamt av stat, 

kommun och brukarna av miljön, men enligt Yngve Brosius så upplever 

fäbodlaget att de inte har fått gehör för sin oro att kulturmiljön i Bönsabergs 

fäbodar skadas ytterligare i och med breddningen av elledningen. Problematiken 

med elledningen visar också på en oenighet hos intressenterna
11

 gällande vad 

riksintresset ska bevara samt vad som ska anses utgöra en påtaglig skada på 

riksintresset. Ett riksintresse ska i praktiken ha ett skydd mot förändringar som 

innebär en påtaglig skada på miljön, men detta verkar vara problematiskt att 

upprätthålla i praktiken. Exemplet Bönsaberg indikerar att kommunikationen och 

samarbetet mellan de olika instanserna inte fungerar optimalt, men det är oklart 

om dessa svårigheter beror på brister i regelverket eller om det är i tillämpningen 

som bristerna finns. 

 

                                                 
7
 Montelius, Sigvard., Fäbodväsendet i övre Dalarna, Stockholm, Akademilitteratur, 1977, s.7. 

8
Fäbodlag har samma funktion som ett byalag. Ett byalag är en sammanslutning av delägarna i en by, 

http://www.ne.se, sökord byalag, 2013-06-14. 
9
 Nylén, Birger., Protesterar mot kraftledning, Dalarnas Tidningar, avdelning: Mora, publicerad 2012-06-20, 

http://www.dt.se/nyheter/mora/1.4823958-protesterar-mot-kraftledning, hämtad 2013-04-23, kl 22.48. 
10

 SFS 1998:808. Miljöbalk . 3 kap. 6§. 
11

 Om inget annat nämns inbegriper ordet intressenter: brukare av fäbodarna, kommunen, länsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet. 

http://www.ne.se/
http://www.dt.se/nyheter/mora/1.4823958-protesterar-mot-kraftledning
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Syftet med uppsatsens frågeställningar är att ge en ökad insikt i hur 

planeringsverktyget riksintressen tillämpas genom att studera förvaltningen av de 

tre utvalda fäbodarna. Uppsatsen ska också försöka kartlägga beslutsgången och 

kommunikationen mellan brukarna, kommunen, länsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet. Detta är av vikt eftersom Riksantikvarieämbetet har det 

övergripande ansvaret för kulturmiljövårdens rikintressen, medan brukarna är de 

som förvaltar kulturmiljöerna. Det finns indikationer på att informationen från de 

olika instanserna inte alltid överrensstämmer, vilket gör det svårt för brukarna att 

veta vilken instans de ska lyssna på. Detta är ett område som SKL riktar skarp 

kritik mot. Den samlade kritiken som SKL framför visar på en oklarhet gällande 

vilken funktion som planeringsverktyget riksintressen har för kulturmiljövården 

och för den enskilda kulturmiljön.  

  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Uppsatsen undersöker om det finns diskrepanser mellan hur det är tänkt att 

verktyget riksintressen ska fungera och hur det fungerar i praktiken samt vad 

eventuella diskrepanser beror på. Uppsatsen undersöker fyra frågeställningar:   

 Vilken betydelse har det för hanteringen av fäbodarna att de utpekas som 

riksintressen? 

 Vilka skillnader finns det mellan hur fäbodarna ska förvaltas enligt 

planeringsverktyget riksintressen och hur de förvaltas i praktiken? 

  Hur ser kommunikationen och beslutsgången ut mellan de inblandade 

intressenterna? 

 Hur är Sveriges Kommuner och Landstings kritik relevant för de tre fäbodarna?  

  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen behandlar endast riksintressen för kulturmiljövården. Riksintresset 

Nybolets fäbodar delas av Mora kommun och Älvdalens kommun. Nybolets 

fäbodar kommer inte att behandlas eftersom uppsatsens omfång skulle bli alltför 

omfattande, då båda kommunernas hantering av riksintressen måste undersökas. 
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1.5 METOD OCH DISPOSITION 

1.5.1 Fallstudie  

En kvalitativ fallstudie, omfattande tre fäbodar av riksintresse för 

kulturmiljövården i Mora kommun, genomfördes för att besvara 

frågeställningarna. Fallstudier är lämpliga för undersökningar som sker under en 

begränsad tid och de ger möjlighet att pröva ett problem som identifierats. Det kan 

ifrågasättas om det går att dra allmänna slutsatser utifrån en fallstudie eftersom 

endast enskilda händelser eller enheter undersöks. Resultatet från en fallstudie 

måste relateras till något för att jämföra om det undersökta fallet avviker eller 

stärker ett mönster. Om en fallstudie genomförs metodiskt och kritiskt samt utgör 

grund för jämförelser och vidgar kunskapsläget så kan metoden ses som en 

gångbar form av undersökning.
12

  

Den ostrukturerade intervjun ansågs mest lämpad till intervjuerna eftersom den 

kan ge mycket information utifrån ett visst tema.
13

 Ett antal frågor och 

uppföljningsfrågor förbereddes innan intervjuerna. Syftet med frågorna till 

brukarna av fäbodarna var att få information om fäbodens historia, brukarens 

relation till fäboden, om/hur fäboden påverkas av riksintresseklassningen, 

brukarens kunskap om verktyget riksintressen samt om det finns någon kontakt 

med de övriga instanserna och hur denna kontakt ter sig. Frågorna till kommunen, 

länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet handlade om ansvarsfördelningen mellan 

de olika intressenterna, SKL:s kritik gentemot planeringsverktyget och hur de 

upplever att verktyget fungerar.   

Genom att ringa runt till de olika byarna som fäbodarna tillhör kom jag i kontakt 

med personer som kände till fäbodens historia väl eller hade en central roll i 

skötseln av fäboden. Detta underlättades av det faktum att de flesta fäbodar har 

någon form av sammanslutning för de som äger stugor i fäboden. Brukarna 

intervjuades eftersom de använder fäbodarna. De övriga intervjuobjekten 

intervjuades i deras roll av tjänstemän, politiker, anställda eller före detta anställda 

som jobbar eller har jobbat med frågor som rör riksintressen på Mora kommun, 

Länsstyrelsen i Dalarna och Riksantikvarieämbetet.   

                                                 
12

 Bell, Judith., Introduktion till forskningsmetodik, Danmark, Studentlitteratur, 2006, ss. 20-21. 
13

 Bell, Introduktion till forskningsmetodik, s. 161. 
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Första kontaken med brukarna av fäbodarna skedde via telefon och då 

informerades intervjuobjekten om syftet med intervjun samt att intervjun ska ingå 

i en kandidatuppsats vid Högskolan på Gotland. Intervjun med brukarna 

genomfördes dels på plats i deras fäbodar, dels hemma hos dem. De övriga 

intervjuobjekten intervjuades via telefon, förutom Anneli Larsson som 

intervjuades på sin arbetsplats. Vid alla intervjuer informerades intervjuobjekten 

om syftet med intervjun och tillfrågades om de ville göra intervjun vid ett senare 

tillfälle.  Intervjuerna med anställda vid Kulturförvaltningen och Stadsbyggnads-

förvaltningen samt politiker i Byggnadsnämnden var tänkta att ge en bild av Mora 

kommuns inställning till verktyget riksintressen och hur riksintressena tillgodoses. 

Anders Romson, planchef i Mora kommun mellan 1966-2002, och Konny 

Kolping, stadsarkitekt i Mora kommun mellan 1989 -2010, intervjuades eftersom 

de under många år jobbat med riksintressen i kommunen.  Intervjuerna med 

Länsstyrelsen i Dalarna och Riksantikvarieämbetet var tänkta att ge deras syn på 

den kritik som finns mot verktyget riksintressen och hur de hanterar kritiken. 

Platsbesök genomfördes vid de tre fäbodarna för att göra en okulär undersökning. 

Den okulära undersökningen utgör en del i bedömningen av hur aktuella 

Riksantikvarieämbetes sammanfattande värdetexter är. Platsbesöken gav en 

möjlighet att undersöka om fäbodarna genomgått förändringar efter att de 

utnämnts som riksintressen. Platsbesöken genomfördes tillsammans med brukare 

från fäboden. Brukaren visade runt i fäboden och svarade på frågor som 

intervjuaren ställde. Platsbesöken varade mellan två timmar upp till fyra timmar.  

1.5.2 Litteraturstudie 

Material söktes via Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, med fokus på 

studentuppsatser och forskningspublikationer vars ämne berörde riksintressen för 

kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetets hemsida har använts för att söka 

relevant och aktuell information om planeringsverktyget och enskilda 

riksintressen. Mora kommuns översiktsplan har studerats för att undersöka hur 

kommunen tillgodoser sina riksintressen. Författningar med relevans för 

planeringsverktyget har granskats för att utröna hur och vad som reglerar 

riksintressena. Biblioteks- och internetsökningar har legat till grund för att 

lokalisera litteratur om verktyget riksintressen samt om fäbodarnas historia.  
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1.5.3 Disposition 

Inledningsvis redovisas bakgrund och definition av planeringsverktyget 

riksintressen. En beskrivning av de regelverk som reglerar riksintressen 

presenteras. Uppsatsen behandlar riksintressen för kulturmiljövården och därför 

ges en bakgrund av kulturmiljövårdens riksintressen i Sverige samt en orientering 

i ansvarsfördelningen mellan kommun, länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet. 

Detta kapitel har sin grund i litteratur från Riksantikvarieämbetet
14

, Miljöbalken 

(1998:808) och förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

(1998:896).  

I det tredje kapitlet presenteras fallstudien. Först sammanfattas de delar av Mora 

kommuns översiktsplan som är relevanta för riksintressen, fäbodar och fäbodbruk. 

För att placera fäbodarna i fallstudien i sin rätta kontext ges en beskrivning av 

fäbodväsendet i Sverige och Dalarna. De tre fäbodarna som ingår i fallstudien 

presenteras för att ge en bild av deras geografiska position, storlek, historik samt 

likheter och olikheter.  

I det fjärde kapitlet redovisas resultatet från fallstudien. Intervjuerna ger en bild av 

hur de olika intressenterna upplever att planeringsverktyget riksintressen fungerar 

i dagsläget, vilka roller de olika intressenterna har i förvaltningen av fäbodarna, 

om kritiken som SKL riktar mot verktyget är befogad och hur/om den bemöts.  

I slutkapitlet förs ett resonemang utifrån uppsatsens fallstudie och de fyra 

frågeställningarna för att diskutera vilka problem som identifierats med 

planeringsverktyget riksintressen och vad dessa problem kan bero på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 PM Riksintresse för kulturmiljövården- roller och ansvar, Riksantikvarieämbetet, 2012-11-08, samt 

Riksantikvarieämbetet, Kulturvårdens riksintressen i allas intresse, Stockholm 2012. 
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1.6 KÄLLKRITIK  

Intervjuobjekten är levande källor och flera är boende i eller har bott i Mora 

kommun. Detta kan göra dem till pålitliga källor, eftersom de lever i den miljö 

som uppsatsen behandlar samt att de kan hålla sig med aktuell information om 

vad som sker i kommunen. Att de bor i Mora kan också göra dem till mindre 

pålitliga källor eftersom felaktiga antaganden kan spridas med lokala medier. 

Uppsatsens tidsbegränsning om tio veckor har styrt omfattningen av intervjuerna. 

Den ostrukturerade intervjun ger mycket information, men informationen kan ta 

lång tid att analysera.
15

 Två personer från Matsäls fäbodar, en person från 

Bönsabergs fäbodar och en från Södra Flenarnas fäbodar har intervjuats. 

Personerna har en aktiv roll i förvaltningen av sina fäbodar. Det ideala hade varit 

att intervjua alla brukare, men detta är inte realistiskt eftersom det rör sig om över 

hundra personer. 

Inga intervjuer har spelats in. Vetskapen om att allt som sägs spelas in kan göra 

intervjuobjektet nervöst och samtalet kan bli konstlat.
16

 Nackdelen med att inte 

spela in intervjuerna är att den som genomför intervjuerna bara har sina 

anteckningar att gå tillbaka till. Intervjuaren kan missa eller feltolka information 

vilket resulterar i ofullständiga eller felaktiga anteckningar. En inspelad intervju 

gör det möjligt att lyssna på intervjun flera gånger samt att intervjuaren kan 

hänvisa till inspelningen om det uppstår oenighet om något. Valet att inte spela in 

intervjuerna gjordes på basis av att intervjuaren är mycket van att ta snabba 

anteckningar samt att det genuina samtalet värderades högst.  

Det kan vara svårare att hänvisa till muntliga källor än till skriftliga. Skriftliga 

källor finns i fast form vilket gör det möjligt för vem som helst att söka upp källan 

och läsa den text som refereras till. Ett intervjuobjekt kan kontaktas, men det är 

inte säkert att en muntlig källa ger exakt samma information varje gång. Det kan 

vara längesedan intervjun gjordes och källan kan ha ändrat inställning eller glömt 

vad den svarade tidigare. Det är inte heller säkert att ett intervjuobjekt kan 

kontaktas igen av olika orsaker. Det kan ha flyttat, fått en sjukdom som förhindrar 

besök eller avlidit.  

                                                 
15

 Bell, Judith., Introduktion till forskningsmetodik, s. 161. 
16

 Ibid, s. 165. 
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1.7 FORSKNINGSÖVERSIKT  

Jonas Karlssons kandidatuppsats från 2009, Riksintresse för kulturmiljövården - 

En kritisk utvärdering av riksintresseinstrumentets tillämpning i 

egnahemsområdet Pungpinan, med området Tallkrogen som referens
17

, 

undersöker hur verktyget riksintressen tillämpas inom bygglovshanteringen. 

Karlsson har valt att studera två områden i Stockholmsregionen, Pungpinan som 

är av riksintresse och Tallkrogen som inte är det, för att undersöka hur de två 

områdena har förvaltats. Genom en byggnadsinventering av sju fastigheter i 

Pungpinan och fem i Tallkrogen har Karlsson försökt karlägga graden av 

förändring i de två områdena.  Förändringarna har granskats empiriskt samt 

analyserats ur ett planeringsperspektiv. Karlsson har främst använt tre typer av 

material: bebyggelsehistorisk litteratur, arkiverade ärendehandlingar samt den 

fysiska bebyggelsen. Uppsatsens fokus ligger på bygglovshantering och hur 

byggnaderna i miljöerna har förvaltats. Målsättningen är att visa hur förvaltningen 

av riksintressen kan ha sin utgångspunkt i både offentlig förvaltning och i 

kulturmiljövården. Karlsson pekar ut kommunernas områdesbestämmelser som 

viktiga i förvaltning och bygglovshantering. De slutsatser som Karlsson drar är att 

förvaltningen av Pungpinan inte skiljer sig särskilt mycket från referensområdet 

Tallkrogen, och att verktyget riksintressen inte ger ett särskilt starkt skydd.  

Signe Wirdbys kandidatuppsats från 2010, Riksintressen för kulturmiljövården - 

Kritisk genomgång av fördjupade riksintressebeskrivningar
18

, undersöker 

länsstyrelsernas riksintressebeskrivningar med fokus på utformning och 

användbarhet samt kommunikationen mellan de olika intressenterna. För att 

besvara sin frågeställning genomförde Wirdby en fallstudie för att undersöka 

länsstyrelsens beskrivningar till sju olika miljöer av riksintresse; Kvarnholmen, 

Växjö centrum, del av Västerås, Gävle, centrala Umeå, Norra Guldheden och 

Tingstad. Dessa sju underlag valdes ut efter en rundringning till samtliga 

länsstyrelser. Den litteratur som Wirdby har använt sig av i sin uppsats är artiklar i 

                                                 
17

 Karlsson, Jonas., Riksintresse för kulturmiljövården - En kritisk utvärdering av riksintresseinstrumentets 

tillämpning i egnahemsområdet Pungpinan, med området Tallkrogen som referens, Göteborg, Göteborgs 

Universitet, Institutionen för Kulturvård, kandidatuppsats, 2009. 
18

 Wirdby, Signe., Riksintressen för kulturmiljövården - Kritisk genomgång av fördjupade riksintresse-

beskrivningar, Göteborg, Göteborgs Universitet, Institutionen för Kulturvård, kandidatuppsats, 2010. 
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facktidningar, lagtexter och akademiska uppsatser som berör planeringsverktyget 

riksintressen. Hon har intervjuat berörda personer samt använt svaren från en 

enkätundersökning som Riksantikvarieämbetet skickade ut till alla länsstyrelser 

under våren 2006. Syftet med enkäten var att kartlägga och fånga upp idéer för 

vidareutveckling av verktyget riksintressen hos de som jobbar med 

kulturmiljöfrågor. Wirdby undersökte föreställningen att riksintressen för 

kulturmiljövården får stå tillbaka i samhällsplaneringen i större utsträckning än 

andra miljöer av riksintresse. Hon tar upp svårigheterna med att definiera 

begreppet påtaglig skada, och pekar på det faktum att det går att tolka miljöbalken 

som att det är okej att skada miljöer av riksintresse så länge skadan inte är 

påtaglig. Detta kan leda till att små ingrepp godkänns, men att de tillsammans 

leder till påtaglig skada på riksintresset. Wirdby pekar på vikten av att 

kommunerna upprättar detaljplaner eller områdesbestämmelser över områden av 

riksintresse. Hon lyfter även fram att urvalet av riksintressen inte är representativt 

för hela Sverige och att urvalet känns föråldrat. Ett problemområde som Wirdby 

identifierar är riksintressenas dåliga förankring hos allmänheten. Länsstyrelserna 

önskar en bättre dialog mellan de olika instanserna och då framför allt med 

kommunerna. Riksintressenas värden måste motiveras bättre så att arbetet på den 

kommunala nivån underlättas. De slutsatser som Wirdby drar är att 

Riksantikvarieämbetets värdetexter från år 1996 inte har sin utgångspunkt i den 

fysiska miljön och att de är alltför övergripande för att kommunerna ska kunna 

använda dem i sitt arbete med bygglovs- och planärenden. Att värdetexterna är 

otydliga och svårtolkade kan bero på att det är svårt att peka ut exakt vad som gör 

en kulturmiljö värdefull. Hälften av de undersökta underlagen saknade riktlinjer 

för hur kommunerna ska värna om värdena i kulturmiljöerna. Wirdby tror att nya 

tekniker, såsom PowerPoint- presentationer, skulle kunna göra värdetexterna mer 

konkreta och lättöverskådliga. Kulturmiljövården skulle kunna stärkas genom att 

arbeta tillsammans med andra områden som har bevarandeintressen som 

sammanfaller med kulturmiljövårdens, såsom naturvården. Mycket av litteraturen 

som Wirdby refererar till är skriven av olika länsstyrelser. Detta kan leda till ett 

snedvridet resultat eftersom uppsatsen till största del baseras på litteratur från 

endast en intressent, länsstyrelsen. Enkäten som Wirdby använder sig av 

skickades ut år 2006. Det finns kanske områden inom planeringsverktyget som 
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har åtgärdats eller förbättrats sedan dess. Hon har inte i någon större utsträckning 

intervjuat personer som jobbar med kulturmiljöfrågor på de olika kommunerna. 

Alexander Larssons kandidatuppsats från år 2011, Riksintressen för 

kulturmiljövården - En fallstudie av Stockholm Waterfront
19

 undersöker hur 

verktyget riksintressen fungerar idag, hur riksintressen skyddas samt om projektet 

Stockholm Waterfront är att anse som påtaglig skada på riksintresset Stockholms 

innerstad med Djurgården. Larsson har använt sig av tryckta källor såsom artiklar 

från tidskrifter, främst från Kulturmiljövård, Arkitektur och Planera bygga bo, 

samt böcker, lagtexter, webbsidor och intervjuer med olika aktörer. De personer 

som intervjuats är den ansvarige arkitekten för Stockholm Waterfont på firman 

White Arkitekter, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms stad. 

Uppsatsen bygger sina antaganden främst på Hans Gillgrens bok Planering och 

byggande i kulturmiljöer och Julia Cronqvists uppsats Kulturmiljövårdens 

riksintressen – framväxt, missväxt – färdigväxt? från 2007.  Larsson fokuserar på 

de fem problem som Cronqvists uppsats belyser rörande verktyget riksintressen; 

urvalets representativitet, kunskapsbristen rörande kulturmiljövården främst på 

kommunal nivå, det bristande samarbetet mellan de olika instanserna, begreppet 

påtaglig skada samt säkerställandet av miljöer eftersom riksintressena inte 

skyddas av miljöbalken utan av kommunernas områdesbestämmelser. De 

slutsatser som Larsson drar är att det finns en del brister i verktyget. Han uppfattar 

de bristande resurserna inom kulturmiljövården, främst de ekonomiska, som den 

mest allvarliga bristen. Larsson anser inte att verktyget riksintressen behöver 

ersättas med ett nytt system, utan det kanske kan räcka med att tydligt definiera 

vilka värden som ska skyddas. Riksantikvarieämbetets värdetexter är av 

varierande kvalité och en del är otydliga, vilket gör det svårt att veta vad som ska 

beaktas och hur. För att kunna genomföra en förändring av systemet krävs mer 

resurser till kulturmiljövården. Larsson för dock inga utvecklande resonemang 

gällande hans synpunkter om bristande resurser inom kulturmiljövården. Det 

framgår inte hur mycket resurser som skulle behövas för att åtgärda de brister som 

finns i verktyget riksintressen. Larsson resonerar inte heller kring vad han anser 

                                                 
19

 Larsson, Alexander., Riksintressen för kulturmiljövården - En fallstudie av Stockholm Waterfront, Stockholm, 

Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för Samhällsplanering och miljö, kandidatuppsats, 2011. 
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bör ske med verktyget om det inte tillkommer ytterligare resurser eller hur 

problemen kan lösas med befintliga resurser. Larsson har inte intervjuat brukare 

av miljön kring Stockholm Waterfront eller Riksantikvarieämbetet. Intervjuer med 

brukare och Riksantikvarieämbetet hade kunnat bidraga med ett bredare och mer 

nyanserat resonemang i uppsatsen.    

Kulturmiljövårdens riksintressen - i allas intresse från 2012, är en broschyr från 

Riksantikvarieämbetes tvååriga projekt Kulturvårdens riksintressen. Projektet 

startades i januari 2012 och ska bidraga till att förbättra hanteringen av 

kulturmiljövårdens riksintressen. Syftet med projektet är att främja en 

samhällsutveckling som ger kulturmiljöerna nya värden utan att förstöra de 

historiska värdena. Projektet kommer varken föreslå eller genomföra en revidering 

av alla kulturmiljövårdens riksintressen. Fokus ligger på att skapa en samsyn 

mellan de olika instanserna och att göra riksintressena till en angelägen fråga för 

berörda politiker och tjänstemän. De brister som verktyget riksintressen har, enligt 

Riksantikvarieämbetet, är främst bristande underlag och otydliga riktlinjer vilket 

lett till svårigheter med att hantera riksintressena.  

 

2. RIKSINTRESSEN 

2.1 PLANERINGSVERKTYGET RIKSINTRESSEN 

Riksintressen är ett planeringsverktyg som är tänkt att ge vägledning i 

konkurrensfrågor som rör mark- och vattenanvändning. De första riksintressena 

pekades ut i samband med den fysiska riksplaneringen, FRP, som initierades år 

1965 av Olof Palme då han var kommunikationsminister med ansvar för plan- och 

byggfrågor.
20

 I och med tillkomsten av naturresurslagen (1987:12) år 1987 fick 

riksintressen en juridisk innebörd, och det största urvalet av miljöer skedde samma 

år.
21

 Att klassificera ett område som riksintresse är ett sätt att visa att detta område 

är av stor vikt för hela samhället, och att allmänhet, kommun och stat måste föra 

en dialog gällande hur de gemensamma resurserna ska nyttjas och bevaras.
22

 Alla 

lagar som reglerade nyttjandet av olika miljöer samlades i en balk i och med att 

                                                 
20

 Andersson, Tomas., Staten och havet mot en hållbar framtid, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:13,   

s.7. 
21

 PM Riksintresse för kulturmiljövården - roller och ansvar, ss.1-2. 
22

 SFS 1998:896. Förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 1 §. 
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miljöbalken trädde i kraft år 1999. Naturresurslagen lyftes in i den nya balken utan 

större förändringar.
23

 

Ett område kan bli riksintresse om det är särskilt värdefullt för kulturmiljövården 

eller friluftslivet, om det finns värdefulla material, om det är viktigt för 

naturvården, om området är särskilt lämpat för anläggningar som rör el- eller 

vattenförsörjning m.m.
24

 Listan över riksintressen är inte statisk utan omvärderas 

löpande allt eftersom kunskapsläget och samhällets syn på de olika värdena 

förändras.
25

  

Två lagsystem reglerar riksintressena, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och 

Miljöbalken (1998:808). Dessa lagsystem ska skydda riksintressena mot åtgärder 

som kan orsaka påtaglig skada.
26

 I förordningen om hushållning med mark- och 

vattenområden m.m. (1998:896) regleras ansvarsfördelningen mellan de olika 

myndigheterna.
27

 Boverket är det centrala verk som ansvarar för 

planeringsverktyget riksintressen.
28

  

 

2.2 KULTURMILJÖVÅRDENS RIKSINTRESSEN 

I Sverige finns det runt 1700 områden som är av riksintresse för 

kulturmiljövården. Det ursprungliga urvalet skedde i samverkan mellan 

Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, museer och kommuner.
29

 Riksintressena ska 

representera hela den svenska historien och vara ett verktyg för en hållbar 

samhällsutveckling.
30

 Ett område som är klassat som riksintresse ska inte jämföras 

med ett reservat
31

. Att ett område är av riksintresse innebär att området har stora 

samhälleliga värden som måste beaktas vid en eventuell förändring av landskapet. 

Om olika värden är i konflikt med varandra så väger det värde som riksintresset 

pekar ut tungt.
32

 Till varje riksintresse finns en värdetext som uttrycker vad 

                                                 
23

 Wirdby, Riksintressen för kulturmiljövården- Kritisk genomgång av fördjupade riksintresse -beskrivningar,    

s. 19. 
24

 SFS 1998:896. Förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 2 §. 
25

 Riksantikvarieämbetet, Kulturvårdens riksintressen i allas intresse, s.12. 
26

 SFS 1998:808. Miljöbalk .  3 kap. 6§.  
27

 SFS 1998:896. Förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 2 §. 
28

 Ibid, 1 §. 
29

 PM Riksintresse för kulturmiljövården - roller och ansvar, s.1. 
30

 Riksantikvarieämbetet, Kulturvårdens riksintressen i allas intresse, s. 8. 
31

 Ett stycke skyddad natur, http://www.ne.se, sökord reservat, 2013-07-08. 
32

 Riksantikvarieämbetet, Kulturvårdens riksintressen i allas intresse, s. 4. 

http://www.ne.se/
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Riksantikvarieämbetet anser utgöra riksintresset. År 1996 gjordes en genomgång 

av alla värdebeskrivningar till kulturmiljövårdens riksintressen på initiativ av 

Riksantikvarieämbetet. Då togs en mall fram där värdetexterna ska utgöras av 

rubrikerna; motivering och uttryck för riksintresset.
33

 Värdetexterna regleras inte i 

någon författning.  

Ansvaret att utse och förvalta riksintressena ligger på flera aktörer. Det är 

Riksantikvarieämbetet som pekar ut riksintressen för kulturmiljövården efter en 

dialog med den berörda länsstyrelsen och Boverket.
34

 Riksantikvarieämbetet är 

den myndighet som har det övergripande ansvaret för att åskådliggöra de miljöer 

som är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet ska även 

tillhandhålla relevanta underlag, samordna och bistå samt formulera principer och 

målsättningar för hanteringen.
35

 Det är Riksantikvarieämbetets ansvar att, i 

aktuella digitala förteckningar, uppdatera de värdetexter som blivit beslutade.
36

 

Det är Riksantikvarieämbetet som avgör om ett riksintresse inte längre besitter 

samma värden som när området utpekades.
37

 

Länsstyrelsen ansvarar för den statliga verksamheten i respektive län och det är 

deras ansvar att samordna verksamheten. Det är länsstyrelsen som ska 

tillhandahålla aktuella underlag om underlaget saknas från den centrala 

myndigheten.
38

 Det ligger på Länsstyrelsen att hålla kartredovisningar aktuella så 

att riksintressena tydligt pekas ut samt tolka och definiera värdetexternas 

innebörd.
39

 Länsstyrelsen ska förmedla planeringsunderlag och övervaka statliga 

intressen i kommunernas fysiska planering.
40

 Länsstyrelsen kan föreslå nya 

områden som de anser har värden som är av riksintresse samt förorda områden 

som inte längre bör vara riksintresse till Riksantikvarieämbetet.
41

  

 

                                                 
33

 Wirdby, Riksintressen för kulturmiljövården- Kritisk genomgång av fördjupade riksintressebeskrivningar,         

 s. 19. 
34

 SFS 1998:896. Förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 1 §. 
35

 Ibid, 2 §.  
36

 PM Riksintresse för kulturmiljövården- roller och ansvar, s. 6. 
37

 SFS 1998:896. Förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 4 §. 
38

 Ibid, 3 §. 
39

 PM Riksintresse för kulturmiljövården- roller och ansvar, s. 6. 
40

 Ibid, s. 3. 
41

 SFS 1998:896. Förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 4 §. 
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Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och 

dess riksintressen. Kommunen har en skyldighet att verka för att riksintressenas 

skyddsvärda egenskaper tillgodoses. Den kommunala översiktsplanen ska visa hur 

områden av riksintresse beaktas. Översiktsplanen ska vara vägledande samt verka 

som beslutsunderlag för kommunen vid den fysiska planeringen av mark och 

vattenresurser.
42

 Vid en ändring av översiktsplanen ska kommunen diskutera detta 

med länsstyrelsen.
43

 Om länsstyrelsen anser att ett riksintresse orsakas påtaglig 

skada i och med ett beslut som fattats i kommunen ger PBL staten rätt att upphäva 

eller ändra detaljplanen eller områdesbestämmelserna.
44

 Kommunen har ingen 

officiell roll som förslagsställare gällande nya områden eller i hävandet av en 

riksintresseklassning. Kommunen kan däremot ta fram förslag som lämnas till 

länsstyrelsen som sedan beslutar om underlaget ska lämnas över till 

Riksantikvarieämbetet för vidare hantering.
45

 

 

3. FALLSTUDIE 

3.1 SAMMANFATTNING AV MORA KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN GÄLLANDE RIKSINTRESSEN, 

KULTURMILJÖER OCH FÄBODAR 

I Mora kommuns översiktsplan går det att läsa:  

”Riksintresset innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 

komma till stånd endast om det inte hindrar turismens och friluftslivets intressen 

samt att natur- och kulturvärden inte påtagligt skadas. Riksintresset innebär dock 

inte att hinder föreligger för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala 

näringslivet.”
46

  

Under rubriken kulturmiljö lyfts fäbodarna fram eftersom de haft en betydelsefull 

roll för det tidiga näringslivet i och med sin centrala roll för jordbruket och 

boskapsskötseln. Fäboden är ett särskilt odlingslandskap och år 1994 upprättade 

Länsstyrelsen i Dalarna ett bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och 

kulturvärden i Kopparbergs län, Värdefulla odlingslandskap i Dalarna. Detta 

program pekar ut 21 objekt i Mora kommun, främst fäbodmiljöer och byar utmed 

                                                 
42

 SFS 2010:900. Plan- och bygglag. 11 kap. 3 kap. 1 § - 6 §. 
43

 Ibid, 5 kap. 11 § samt 14 §. 
44

 SFS 2010:900. Plan- och bygglag. 11 kap. 14 §. 
45

 PM Riksintresse för kulturmiljövården- roller och ansvar, s. 7. 
46

 Översiktsplan för Mora kommun, Mora, 2006, s. 35. 
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Siljan- och Orsasjöns stränder.
47

  I detta program återfinns Bönsabergs-, Matsäls - 

och Södra Flenarnas fäbodar.   

Länsstyrelsen genomförde mellan åren 2002-2004 en omfattande ängs- och 

betesinventering i Dalarna. Denna inventering pekar ut 65 områden med höga 

flora-, vatten-, eller kulturmiljövärden. I Bönsaberg pekas tio områden ut som 

värdefulla samt fyra som restaurerbara.
48

 I Matsäl pekas tre områden ut som 

värdefulla och ett område som restaurerbart i Södra Flenarna.
49

  

Mellan åren 1990-1991 genomförde Dalarnas Museum en kulturhistorisk miljö- 

och bebyggelseanalys på uppdrag av Mora kommun. Resultatet presenterades i 

rapporten Kulturmiljöer i Mora kommun. Rapporten är en sammanställning av 

dokumentation och analyser av samtliga byar, fäbodar och andra kulturmiljöer
50

 i 

kommunen. De olika miljöerna har värderats och kommunen använder rapporten 

som vägledning i kulturmiljöfrågor.  

De tre fäbodarna, Bönsabergs fäbodar, Matsäls fäbodar och Södra Flenarnas 

fäbodar, ger en bred fallstudie eftersom fäbodarna har en geografisk spridning i 

Mora kommun
51

, de är av varierande storlek, två av fäbodarna är i drift, enligt de 

sammanfattande värdetexterna, samt att en är byggnadsminne sedan 1982.  

I fallstudien har jag intervjuat tjänstemän och före detta tjänstemän på Mora 

kommun, länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet som är eller har varit 

involverade i arbetet med riksintressen, politiker i Byggnadsnämnden i Mora 

kommun samt brukare från de tre fäbodarna.  

 

3.2 FÄBODVÄSENDET I SVERIGE OCH DALARNA 

Ett fäbodställe är ett område med bebyggelse i skogen där boskapsskötsel var 

förlagd under sommarhalvåret. Från slutet av medeltiden fanns ett fullt utvecklat 

fäbodväsen i Sverige, men det finns belägg för att det funnits fäbodar i 

Hälsingland från slutet av 1100-talet.
52

 Byggnaderna i fäbodarna var oregelbundet 
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grupperade, så kallad lös gårdsgruppering, i jämförelse med hemgårdarna som 

hade en full uppsättning av hus grupperade i gårdsfyrkanter, så kallad nordsvensk 

typ.
53

 Bebyggelsen i fäbodarna var omålad vilket resulterade i att byggnaderna 

grånade under årens lopp och skapade, för fäbodarna, den karaktäristiska gråa 

fäbodstugan.   

I Dalarna var åkerarealen liten och gav dålig avkastning. Det som gav 

människorna mat var boskapen, både i form av både mjölkprodukter och kött. När 

befolkningen växte fick gårdarna lov att söka nya marker för boskapen att beta 

på.
54

 Skogsmarken bestod mestadels av stenbunden moränmark som inte var 

lämpad att odla på, men den dög gott till bete och slåtter.
55

 Tillslut tvingas 

människorna ha djuren så pass långt in i skogen att det inte var möjligt för dem att 

återvända hem till kvällen och då byggdes det fähus på plats.
56

 Kulmen på 

fäbodväsendet i Dalarna var under 1870- och 1880 talen. Under åren som kom att 

följa skedde en snabb tillbakagång och i vissa delar av Dalarna upphörde 

fäbodväsendet redan runt sekelskiftet.
57

 En av anledningarna var jordbrukets 

effektivisering. I och med konstgödslets intåg utökades skördarna och marken i 

byn räckte då till för att producera tillräckligt med spannmål och foder.
58

 

  

3.3 BÖNSABERGS FÄBODAR 

Bönsabergs fäbodar tillhör Våmhus socken i Mora kommuns norra del. Fäbodarna 

ligger cirka femton kilometer från Våmhus. Namnet kan troligtvis härledas till 

Björnsarv, vilket betyder Björns arvingar. Vid fäbodinventeringen år 1663-64 hade 

fäboden fem delägare och kallades för Bönsarbärgiett.
59

 Fäboden är stor och idag 

finns det 84 tomter, varav ungefär tio tomter är obebyggda.
60

 Fäboden består av 

två stugklungor, Övre och Nedre Bönsaberg. Från början var fäboden en 
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gemensam fäbodvall
61

, men när fäboddriften upphörde utvecklades de två 

stugklungorna olika. I Övre Bönsaberg har bebyggelsen drag av fritidsbebyggelse, 

medan Nedre Bönsaberg fått behålla mer av sitt ursprungliga utseende. Övre 

Bönsaberg är mer tätbebyggt jämfört med Nedre. Nästan alla byggnader i Övre 

Bönsaberg flyttades västerut under mitten av 1800-talet på grund av att en av 

vattenkällorna sinade.
62

 Bebyggelsen är främst från 1700- och 1800- talet. De 

flesta stugor är omålade, men det finns några undantag. År 1988 var det sista året 

som det fanns boskap i fäboden.  

År 1987 blev fäboden utpekad som riksintresse. Bönsaberg beskrivs i 

Riksantikvarieämbetets sammanfattande värdetext som en ”fäbodmiljö med två 

täta byggnadsklungor och ett ovanligt stort antal enhetliga byggnader och väl 

bevarad karaktär”. Anledningen till riksintresset är ”små kringbyggda eller 

vinkelställda fäbodgårdar samt rester efter fägator och gärdesgårdar”.
63

  

Det finns rekommendationer från länsstyrelsen
64

 och Mora kommun
65

 för hur 

Bönsabergs fäbodar ska förvaltas för att bevara kulturmiljön. Bönsaberg är även 

utpekat som ett område av intresse för det lokala friluftslivet.
66

  Det finns runt 

tjugo områden i Mora kommun som är av intresse för det lokala friluftslivet, men 

denna klassning är en lokal klassning och inte en riksintresseklassning.  

 

3.4 MATSÄLS FÄBODAR  

Matsäls fäbodar ligger i Venjans socken i Mora kommuns västra del. Fäboden 

ligger ungefär tio kilometer sydväst om Venjan. Namnet kommer från att någon 

med namnet Matts eller Mattias anlade fäboden. Säl är ett dialektalt ord för fäbod. 

Vid fäbodinventeringen år 1663 hade Matsäl tolv delägare. Bebyggelsen är relativt 

gles och de flesta gårdar har kvar ett ursprungligt utseende. Ett flertal byggnader 

har dock förfallit och är i behov av restaurering för att det ska finnas en chans att 

rädda dem. Fäboden har haft betande boskap kontinuerligt om somrarna. Fram 

                                                 
61

 vall, mark besådd med främst gräs- och ärtväxter, s.k. vallväxter, för slåtter eller bete. http://www.ne.se, 

sökord vall, 2013-06-04. 
62

 Gustafson, Kulturmiljöer i Mora Kommun, s. 43. 
63

 Se bilaga 7. 
64

 Se bilaga 8. 
65

 Se bilaga 9. 
66

 Översiktsplan för Mora kommun, s. 32. 

http://www.ne.se/


24 

 

tills för något år sedan fanns det två gårdar som hade djur i fäboden, varav den ena 

hade mjölkproduktion. Idag har bara en gård djur över sommaren. Fäboden har till 

viss del vuxit igen, men några brukare försöker nu öppna upp fäboden genom att 

rensa bort sly och träd.
67

  

Det finns ungefär femton byggnader i fäboden. Det finns inget fäbodlag i Matsäl, 

men några av brukare försöker starta ett sådant. År 1987 blev fäboden ett 

riksintresse. Matsäl beskrivs i Riksantikvarieämbetets sammanfattande värdetext 

som ”fäbodmiljö i drift med glest bebyggd fäbodtäkt och välbevarat 

byggnadsbestånd, där den äldre fäbodkaraktären fortfarande kan upplevas.” 

Anledningen till riksintresset är ”bebyggelse bestående av 12 bostugor och 

omkring 30 uthus. Öppen täkt på stenig moränmark”.
68

 Då fäbodarna utsågs till 

riksintresse noterades följande förändringar; två lador hade delvis klätts in med 

korrugerad plåt, det fanns ett panelinklätt hus med röda väggar och vita knutar
69

 

samt två byggnader i avvikande färg, den ena är röd med gröna knutar och det 

andra är brunt med blå knutar
70

.
71

  

Det finns rekommendationer från länsstyrelsen
72

 och Mora kommun
73

 för hur 

fäboden ska förvaltas för att bevara kulturmiljön. I rapporten Kulturmiljöer i Mora 

kommun går det att läsa att Matsäls klassificering som riksintresse bör tas under 

övervägande för att eventuellt ändras till lokalt intresse A
74

.
75

 Det finns en 

åttasidig skötselplan för natur- och kulturvärden i Matsäls fäbodar som 

Lantbruksenheten vid länsstyrelsen i Dalarna tagit fram under kampanjen 

Markernas mångfald år 1999.
76

 Skötselplanen ger en kort översikt över 

fäbodbruket i Dalarna och fäbodens historia. I planen finns rekommendationer 

som rör skötseln av byggnader, naturmiljön och den betande boskapen. 

Skötselplanen ger förslag på litteratur som handlar om biologisk mångfald, 
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fäbodar i Dalarna, odlingslandskap och natur- och kulturvärden i Dalarna. Det 

finns fem bilagor i skötselplanen; historisk kartöverläggning, natur- och 

kulturvärden i Dalarnas odlingsbygd (en handledning i bevarandet av värdefull 

natur och kultur i vardagslandskapet från 1995), växter som visar på långvarig 

slåtter- eller beteshävd (Länsstyrelsen i Dalarna), restaurera betesmarken klokt 

samt Miljöstöd 1999 (EU-information från jordbruksverket) I slutet av 

skötselplanen finns utdrag, som rör Matsäls riksintresseklassning, från rapporten 

Kulturmiljöer i Mora kommun. Det är oklart om utdragen utgör en del av 

rapporten eller om det är ett senare tillägg.  

 

3.5 SÖDRA FLENARNAS FÄBODAR 

Södra Flenarnas fäbodar tillhör Solleröns socken i Mora kommuns sydöstra del. 

Fäboden ligger ungefär tjugo kilometer från Sollerön
77

 och var i bruk fram till år 

1982.
78

 Namnet kommer från att fäboden ligger på den södra delen av Flensberget. 

Första gången som fäboden nämns är vid fäbodinventeringen år 1663-64. Då 

benämns fäboden Fleneby och hade fem delägare.
79

 På 1840-talet fanns det fyra 

gårdar och på 1880-talet sex gårdar.
80

 Idag finns det fyra gårdar kvar, Ryssgard
81

, 

Svarfgard, Ållgard och Smissgard. Det finns utöver dessa byggnader ett mejeri 

samt olika ekonomibyggnader. Vid storskiftet år 1842-43 fanns det 28 byggnader. 

Idag finns det 17 byggnader. De flesta byggnader är från 1800-talet.
82

 År 1945 

anlades en väg upp till Södra Flenarna vilket underlättade transporten av boskapen 

upp till fäboden då frakten kunde ske med motorfordon.
83

  

Ryssgard har under en period ägts av ett skogsbolag som endast underhöll 

mansgården som användes som huggarbostad. De övriga byggnaderna tilläts 

förfalla och idag finns endast mansgården kvar. De förändringar som gjordes av 
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skogsbolaget har tagits bort och stugan är nu till viss del restaurerad.
84

  

En av brukarna kontaktade länsstyrelsen år 1981 för att få hjälp med att skydda 

fäboden. Detta till följd av att man i slutet av 1970-talet sett ”tomtjägare” vandra 

omkring i närheten av fäboden på jakt efter tomter för fritidsbebyggelse.
85

 

Länsantikvarien Bengt Åkerlund delade brukarens åsikt att fäboden behövde 

skyddas och alla delägare ställde sig positiva till att Södra Flenarna blev 

byggnadsminne. År 1982 byggnadsminnesförklarades Södra Flenarna som den 

första fäboden i Sverige. Idag har ytterligare fem fäbodar 

byggnadsminnesförklarats, tre i Gävleborgs län och två i Jämtlands län.
86

 

År 1987 utpekades Södra Flenarna som ett riksintresse. Den beskrivs i 

Riksantikvarieämbetets sammanfattande värdetext som ”fäbodmiljö i drift med 

välbevarat byggnadsbestånd”. Uttrycket för riksintresset är ”liten fäbod med 

öppen täkt och byggnadsbestånd av fyra bodstugor och ekonomibyggnader. Den 

brukas av en gård i Bengtsarvet på Sollerön”.
87

 

Fäbodlaget har en kontinuerlig kontakt med länsstyrelsen i och med att fäboden är 

byggnadsminnesförklarad.
88

 Det finns rekommendationer från länsstyrelsen
89

 och 

Mora kommun
90

 för hur fäboden ska förvaltas med tanke på riksintresset. Utöver 

detta har brukarna av Södra Flenarna ett eget internt strategidokument som de 

gemensamt tagit fram. Strategidokumentet inleds med en detaljerad beskrivning 

av fäbodens historia samt varje enskild fastighets egen historia. De rubriker som 

återfinns i dokumentet rör årliga rutiner, underhållsplan, naturmiljön och 

fastighetsägarnas ansvar. Dokumentet har tre syften; det ska det skapa en 

gemensam historia, vägleda nya ägare i förvaltningen av fäboden samt tydliggöra 

rutiner och bestämmelser.   
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4. RESULTAT FRÅN FALLSTUDIEN  

Intervjuerna med brukarna ger en bild av deras kunskap gällande verktyget 

riksintressen, om riksintresseklassningen påverkar förvaltningen av fäboden, om 

det finns någon form av riktlinjer gällande hur fäbodarna ska förvaltas, hur 

brukarna arbetar med att bevara kulturmiljön och hur kontakten med kommun och 

myndigheter fungerar. Intervjuerna med anställda vid Mora kommun, 

Länsstyrelsen i Dalarna och Riksantikvarieämbetet undersöker hur kommunen och 

myndigheterna arbetar med planeringsverktyget riksintressen, hur de ställer sig till 

den kritik som SKL framför, vem som ansvarar för tillsynen av riksintressena och 

hur kommunikationen mellan de olika intressenterna fungerar.  

4.1 INTERVJUER 

Brukare 1, Bönsabergs fäbodar, intervjuad 2013-04-25 

Enligt brukaren kom beslutet att göra Bönsabergs fäbodar till ett riksintresse 

uppifrån. Det finns inga särskilda föreskrifter hur fäboden ska förvaltas utöver det 

som anges i miljöbalken, PBL och i kommunens översiktplan. I Bönsaberg är det 

styrelsen för fäbodlaget som handhar frågor som rör förändringar, som inte 

regleras av miljöbalken, PBL och översiktsplanen, i fäbodens kulturmiljö. 

Styrelsen har inga juridiska befogenheter att stoppa en förändring som de anser 

inte är lämplig i en miljö av riksintresse. Det enda styrelsen kan göra är att prata 

med den fastighetsägare som önskar göra förändringen, förklara varför det inte är 

lämpligt och hoppas att fastighetsägaren ser olämpligheten i förändringen.   

Fäbodlaget i Bönsaberg försöker bevara fäbodens särskilda naturlandskap genom 

att anordna slåtterdagar för att hålla markerna öppna och återställa de ängar som 

vuxit igen. Fäbodlaget försöker även bevara fäbodens gråa kulör genom att 

uppmuntra fastighetsägarna att låta sina stugor vara omålade.  

När Fortum ville bredda den existerande elledningen som går igenom fäbodens 

två stugklungor vände sig fäbodlaget till kommunen för att få hjälp med att hindra 

detta med tanke på riksintresset. Kommunen valde att godkänna Fortums planer 

vilket lett till att fäbodlaget känner sig utelämnat och överkört. Fäbodlaget anser 

att de gör sin del av arbetet med att bevara kulturmiljön och att kommunen inte 

gör sin del när de godkänner beslut som kan innebära att påtaglig skada görs på 

riksintresset. Fäbodlaget kontaktade länsstyrelsen för att få ett utlåtande från dem 
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gällande deras syn på breddningen av elledningen. Länsstyrelsen tycker att en 

breddning av elledningen påverkar kulturmiljön negativt, men att det inte utgör 

påtaglig skada på riksintresset. Ordföranden för fäbodlaget undersöker nu 

möjligheten att ta bort riksintresseklassningen från Bönsabergs fäbodar eftersom 

riksintresseklassningen inte verkar innebära något reellt skydd mot negativ 

påverkan på kulturmiljön. 

 

Brukare 2, Matsäls fäbodar, intervjuad 2013-05-03 

Brukaren har djur i fäboden på sommaren. Han har kontakt med länsstyrelsen i 

frågor som rör hans frigående djur. Den kontakten fungerar bra. När brukaren tog 

över fäbodvallen efter sin mor fick han ett dokument, sammanställt av 

länsstyrelsen, med riktlinjer hur vallen ska skötas. Det var i samband med att han 

fick detta dokument som han fick reda på att fäboden var av riksintresse.  

 

Brukare 3, Matsäls fäbodar, intervjuad 2013-05-03 

Enligt brukaren är Matsäl en av de äldsta fäbodarna i Mora kommun. 

Länsstyrelsen och Mora kommun gör tillsyn av fäboden för att kontrollera att inte 

några byggnader stör riksintresset. Ändringar av bebyggelsen ska anmälas till 

länsstyrelsen som bedömer om de skadar riksintresset. Det är viktigt att inte göra 

ingrepp som stör intrycket av fäboden. Det är endast fäbodarna Matsäl och 

Norrgårdssäl som är av riksintresse i kommunen. Brukaren fick reda på att 

fäboden var av riksintresse då han läste det i en bok. Han har spridit denna 

information vidare till övriga fastighetsägare i fäboden. 

 

Brukare 4, Södra Flenarnas fäbodar intervjuad 2013-05-05 samt 2013-05-08 

Brukaren kontaktade Dalarnas museum år 1981 för att undersöka vilka 

möjligheter det fanns för att skydda fäboden. Han ansåg att fäboden behövde 

skydd eftersom fastighetsägarna i fäboden hade siktat människor, som letade efter 

tomter att köpa, i närheten av fäboden. Dalarnas museum kunde inte vara 

behjälpliga och istället vände sig brukaren till länsstyrelsen. Han fick kontakt med 

Bengt-Åke Lund på länsstyrelsen och år 1982 byggnadsminnesförklarades Södra 

Flenarnas fäbodar. År 1985 åkte Riksantikvarieämbetet runt och undersökte 

miljöer som kunde vara av riksintresse. Södra Flenarnas fäbodar ansågs vara 



29 

 

skyddsvärd och år 1987 blev fäboden utpekad som riksintresse. 

När det diskuterades att Södra Flenarna skulle bli riksintresse ansåg brukaren att 

detta var ett bra sätt att skydda fäboden. Idag anser han att riksintresset inte ger 

fäboden något särskilt bra skydd eftersom det inte sker någon kontroll samt att 

Mora kommun saknar en policy för hur riksintressena i kommunen ska hanteras. 

Han anser dock att det är speciellt att som ägare få ansvara för en miljö som är av 

riksintresse.  

Brukaren ser fäboden som ett gemensamt projekt mellan fastighetsägarna och 

länsstyrelsen.  Fäbodlaget har en bra kontakt med länsstyrelsen. Eftersom fäboden 

är byggnadsminnesförklarad står länsstyrelsen för en del av kostnaderna för att 

underhålla ekonomibyggnaderna. Olika åtgärder planeras flera år framåt och 

fäbodlaget har tagit fram ett internt strategidokument med rubriker som rör 

fäbodens historia, underhållsplan, växtlighet, årliga rutiner m.m. Dokumentet har 

tre syften; att skapa en gemensam historia, vara vägledande för nya ägare samt 

tydliggöra rutiner, bestämmelser och värden som prioriteras. Vid varje årsmöte går 

fastighetsägarna igenom dokumentet och sedan skriver alla under för att visa att 

de är överrens om hur fäboden ska skötas och bevaras. Länsstyrelsen har tagit del 

av dokumentet och har fått komma med synpunkter. Enligt brukaren är 

dokumentet en förutsättning för att fäboden ska kunna förvaltas på ett sätt som 

bevarar kulturmiljön. Strategidokumentet förutsätter enighet och att samtliga 

fastighetsägare ställer sig bakom vad som beslutas.  

 

Anneli Larsson, hembygdssekreterare, Kulturförvaltningen i Mora kommun, 

intervjuad 2013-05-07 

Som hembygdssekreterare i Mora kommun ansvarar Anneli Larsson för att föra ut 

kunskap, medvetandegöra samt göra kulturmiljöerna i kommunen attraktiva. 

Enligt Larsson är det politikernas inställningar och kompetens, samt 

medvetenheten hos tjänstemännen som avgör hur kulturmiljöerna i kommunen 

hanteras. På grund av bristande resurser och ett oklart uppdrag så har hon inte haft 

möjlighet att besöka något fäbodställe i kommunen. Kulturförvaltningen har 

ansvaret för att medvetandegöra och föra ut kunskap till befolkningen om vad som 

har beslutats i kommunen gällande kulturmiljörelaterade frågor. En hemsida om 
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kulturarv i Mora kommun är i uppbyggnadsstadiet och där ska det finnas länkar 

till de instanser och nämnder som beslutar i frågor som rör kulturarv. 

 Kulturförvaltningen hade gärna sett att kontakten varit bättre mellan kommunen 

och fäbodlagen, men personal- och resursbrist har lett till att förvaltningen 

tvingats göra prioriteringar.  

Enligt Larsson är det svårt att se vem som ska informera brukarna om beslut, som 

gäller riksintressen, tagna över den kommunala nivån. Det framgår inte tydligt om 

det är länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet eller Dalarnas Museums ansvar. På 

kommunal nivå är det Stadsbyggnadsförvaltningen som hanterar frågor som rör 

bygglov samt utreder om en byggnad bryter mot PBL.  

 Det är viktigt att alla intressenter samarbetar eftersom de har olika syn på värden i 

en kulturmiljö. Riksintresset är en värdemätare på hur pass värdefull en 

kulturmiljö är, enligt Larsson.  

 

Håkan Persson, planchef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Mora kommun, 

intervjuad 2013-05-13 

Enligt Håkan Persson finns det idag inte någon kontinuerlig dialog mellan 

Stadsbyggnadsförvaltningen och länsstyrelsen. Mora kommun ansvarar för att 

pröva om ansökningar om bygglov eller befintliga byggnader bryter mot PBL. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedriver dock ingen aktiv platstillsyn av 

riksintressena eftersom de måste prioritera sina resurser. En miljö som klassats 

som riksintressant kan förvanskas till den grad att den inte längre är av riksintresse 

och någon bör ha ansvaret för att kontinuerligt kontrollera skicket på 

riksintressena. Persson är dock osäker på vem som ansvarar för en sådan tillsyn. 

Han tror dock att ansvaret kan falla på kommunen eftersom de tagit på sig att 

upprätta områdesbestämmelser, men att ta fram dessa är nedprioriterat.  

För att kunna förvalta en miljö av riksintresse behövs aktuella underlag. Ett 

riksintresse kan utsättas för påtaglig skada om beslut baseras på inaktuella 

underlag, enligt Persson. Han säger att verktyget riksintressen är svårt att använda. 

Ett exempel på detta är när Mora kommun utredde vinkraftverkens påverkan på 

områden som är av riksintresse för naturmiljön. Det var mycket svårt att använda 

motiveringarna och beskrivningarna eftersom värdetexterna kunde tolkas på 
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många olika sätt.   

Tidigare hade Stadsbyggnadsförvaltningen kontakt med fäbodlagen. Persson 

önskar att denna kontakt hade fortsatt, men personalbrist och resursbrist har lett 

till att förvaltningen tvingats göra prioriteringar. Persson har under sin anställning 

vid Stadsbyggnadsförvaltningen inte besökt någon av fäbodarna i kommunen.  

Det är viktigt att det inte får gå inflation i antalet riksintressen. Persson anser att 

kommunen släppt kontrollen över riksintressena och att områdena måste 

detaljplaneras för att kunna hanteras. Första steget borde vara att fastställa vad 

påtaglig skada innebär. Elledningen i Bönsaberg är ett exempel på detta. Om inte 

elledningen funnits sedan tidigare så hade kommunen aldrig godkänt breddningen. 

Det är redan ett sår i landskapet och om en ny elledning dras någon annanstans 

blir det bara fler sår i landskapet. Nedgrävning av elledningen har diskuterats, 

men marken var, enligt Fortum, för hård. Det har blivit rena rama industrimiljön i 

fäboden, enligt Persson, men skadan är redan skedd.  

 

Konny Kolping, stadsarkitekt i Mora kommun mellan 1989-2010, intervjuad 

2013-05-13 

Konny Kolping tror att det är kommunen som är ansvarig för en kontinuerlig 

tillsyn av riksintressena utöver ansvaret att besluta om bygglov, men han är inte 

helt säker. Det är mycket som händer i kulturmiljöerna som kommunen inte får 

reda på. Det finns inga resurser för tillsyn utan det är först när grannar anmäler till 

kommunen att något har skett som en tillsyn sker. Kolping besökte fäbodarna och 

hade kontakt med olika fäbodlag när han jobbade i Mora kommun. Han hjälpte 

bland annat fäbodlagen med att ta fram hanteringsplaner för att bevara fäbodarna. 

Att ett område blir utpekat som riksintresse betyder inte att det läggs en död hand 

på området. Kommunen ska bara tänka på att ha en extra dialog med länsstyrelsen 

vid hanteringen av riksintressen.  

Enligt Kolping är verktyget riksintressen urvattnat och det har gått inflation i 

antalet utpekade miljöer. Det finns inga sanktioner mot de fastighetsägare som 

inte sköter om riksintresset. Riksintressen är ett svagt verktyg och ibland krävs det 

hårdare regler för att bevara de värdefulla miljöerna. De lokala politikerna har för 

lite sakkunskap om verktyget riksintressen och Kolping menar att det ofta är 
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okunskap som ligger bakom förvanskningar. För att få till stånd en förändring 

måste initiativet komma från fäbodlagen. Kommunen har ingen möjlighet att 

tvinga fäbodlagen att ta fram hanteringsplaner.  

 

Anders Romson, planchef i Mora kommun mellan 1966-2002, intervjuad 

2013-05-13 

Anders Romsons första jobb i Mora kommun var att göra utredningen 

Naturvårdsplan för Mora Köping 1967-1968. Mellan åren 1967-68 reste Björn 

Hallerdt, dåvarande chef på Dalarnas Museum och Riksantikvarieämbetes 

förlängda arm i Dalarnas län, runt och gjorde en inventeringen av alla fäbodar 

tillsammans med stadsarkitekt Stig Froste och Romson. Hallerdt hade samma roll 

som länsantikvarien har idag. Han ansvarade för kulturfrågor i Kopparbergs län 

och gjorde bedömningar av fäbodmiljöerna. En stor enkätundersökning utgjorde 

grunden för utredningen. Enkäter skickades ut till samfälligheter, organisationer, 

föreningar och privatpersoner som hade ett intresse för dessa frågor. Det var ett 

enormt utskick och kommunen fick bra respons från de privata respondenterna, 

sämre från läns och statligt håll. Romson tror att de som svarade på enkäten eller 

var berörda av förslagen fick chans att ta del av planeringsprocessen. Utredningen 

låg till grund för översiktsplaner och kulturvårdsfrågor i Mora kommun och 

Romson antar att det var kommunstyrelsen som antog Naturvårdsplan för Mora 

Köping 1967-1968.  

Enligt Romson sågs riksintressena till en början som en pålaga som påverkade 

planeringen av markanvändningen. En del ansåg att staten lade en död hand över 

områden. Det blev restriktioner på många ställen där det inte behövdes och detta 

gav riksintressena en dålig start. Ett exempel på detta är området kring 

Venjansjön. Den person från länsstyrelsen som höll i frågan var intresserad av 

lämningar från det sjöfolk som bodde runt sjön. Därför infördes ett skydd på en 

kilometer uppåt land, fast alla insatta visste att det skulle räcka med 50 meter. En 

annan anledning till den dåliga starten var att staten gjorde kartor i skala 1:200 

000, medan de lokala kartorna i Mora kommun var i skala 1:10 000. Skillnaden på 

skalorna gjorde att det blev svårt att tydligt se de olika områdenas gränser när 

ritningarna fördes över till de kartor som skulle tillämpas, vilket var de 

kommunala kartorna.  
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Romson anser att fäbodarna har blivit fritidsområden. Friggebolagen gjorde det 

möjlig att bygga slogbodar
91

 och liknande under 15 m
2
 utan att söka bygglov. 

Riksintresset går inte över friggebodslagen. Det bör finnas en tvingande lag som 

ställer högre krav. Ett exempel på detta är strandskyddsområden där 

strandskyddsdispens måste sökas för alla byggen. Kanske något att införa för 

riksintressen, en riksintressedispens där hänsyn måste tas till riksintresset? Ett 

exempel där fäboden är väl bevarad är Södra Flenarnas fäbodar. Det beror 

antagligen på att brukarna haft kunskapen om hur fäboden ska bevaras samt att de 

själva agerat för att skydda miljön genom att få fäboden 

byggnadsminnesförklarad. Det behövs ett bättre skydd än riksintressen. 

När Romson jobbade hade han kontakt med olika fäbodlag och han hjälpte dem 

att ta fram hanteringsplaner med syftet att bevara fäbodarna. Ibland fanns det en 

ordförande i ett fäbodlag som drev frågan om att bevara fäboden, medan andra 

fastighetsägare ansåg att eftersom de äger marken så ska de få göra som de vill.  

Personerna i Byggnadsnämnden är politiskt valda och under Romsons tid som 

planchef hände det att nämnden gick emot stadsarkitektens rekommendationer i 

frågor som rörde riksintressen. Kunskapen och medvetenheten saknas hos 

personerna i nämnden. För att riksintressena ska kunna nyttjas på ett hållbart sätt 

måste det finnas tydliga riktlinjer och områdesbestämmelser att följa. Romson 

anser att Byggnadsnämnden inte har den kunskap och överblick som krävs för att 

tillgodose riksintressena. 

Romson håller med om den kritik som SKL har framfört. Han anser att det gått 

inflation i antalet utpekade riksintressen. Romsson tycker att värdetexterna är 

svåra att tolka och det är svårt att behandla riksintressena enligt dessa. 
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Anna-Carin Rydstedt, vice ordförande i Byggnadsnämnden, politiker, Mora 

kommun, intervjuad 2013-05-15 

Enligt Anna-Carin Rydstedt är Mora kommun mån om sina riksintressen och tar 

hänsyn till dem, men nämner att nämnden inte har något särskilt förfarande i 

frågor som rör riksintressen. Rydstedt menar att Byggnadsnämnden inte har 

tillräckligt med kunskap om verktyget riksintressen för att kunna göra egna 

bedömningar. Det är tjänstemännen som måste ha allt underlag. 

Byggnadsnämnden kan inte stoppa ett bygglov som bryter mot riksintresset om 

det inte finns en detaljplan över området, men byggloven kan överklagas. Det är 

PBL som styr hur byggnaderna får utformas. Enligt Rydstedt är det länsstyrelsen 

som har det övergripande ansvaret för riksintressena. Riksantikvarieämbetes 

sammanfattande värdetexter kan inte användas i nämndens arbete.  

 

Tommy Nyberg, kulturmiljöfunktionen, Länsstyrelsen i Dalarna, intervjuad 

2013-05-14 

Enligt Tommy Nyberg ansvarar kommunen för att riksintressenas värden inte 

urholkas vid bygglovsärenden och att det är länsstyrelsen som utövar tillsyn på 

riksintressena i länet. Kulturmiljöenheten på länsstyrelsen har dock för lite 

personal för att kunna genomföra tillsyn. Kommunen ska tillgodose att kvaliteten 

på riksintressena uppehålls och om kommunen missbrukar detta kan länsstyrelsen 

ta över samtliga bygglovsprövningar. Det ska dock mycket till för att länsstyrelsen 

ska gå in och bli ”förmyndare”. Vid bygglovsärenden informerar länsstyrelsen och 

kommunen fastighetsägare vad det innebär att ett område är av riksintresse. För 

övrig är det fastighetsägarna själva som måste söka information om vad det 

innebär att äga en fastighet i ett riksintresse.  

Det är den kommunala översiktplanen som ska redovisa riksintressena. I vissa 

kommuner har tjänstemännen stor makt och Byggnadsnämnden bara expedierar, i 

andra kommuner är det tvärt om. Byggnadsnämnden måste beakta riksintressenas 

värden bättre innan de lämnar bygglov. För att länsstyrelsen ska kunna stoppa ett 

beslut måste de påvisa att förändringen medför påtaglig skada på riksintresset. Ett 

exempel på detta är breddningen av elledningen i Bönsabergs fäbodar. 

Länsstyrelsen hade gärna sett att ledningen dragits någon annanstans eller på 

något annat sätt. Länsstyrelsen anser att elledningen gör ett negativt intrång i 
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kulturmiljön, men att breddningen inte utgör påtaglig skada på riskintresset. Det 

hela rör sig om avvägningar och instanserna som jobbar med riksintressen har inte 

alltid samma åsikter.  

Nyberg anser att lagstiftningen är för ihålig för att länsstyrelsen ska kunna slå vakt 

om kulturvärden. Utan områdesbestämmelser kan brukarna förvanska ett 

riksintresse ganska mycket. Nyberg anser att kritiken som SKL riktar är befogad. 

Enligt Nyberg är värdebeskrivningarna föråldrade och ibland så dåliga att de 

måste skrivas om innan ett ärende kan behandlas. Riksantikvarieämbetet 

genomför nu ett treårigt projekt för att se över värdebeskrivningarna. 

Länsstyrelsen vill att beskrivningarna ska ta hänsyn till andra värden såsom 

upplevelsevärdet och det visuella värdet. Dessa värden tar inte dagens 

värdebeskrivningar hänsyn till fast att de är betydande. Det är även oklart vem 

som ansvarar för att listorna med riksintressen uppdateras.  

 

Karin Schibbye, projektledare för projektet Kulturmiljövårdens riksintressen, 

Riksantikvarieämbetet, intervjuad 2013-05-15 

Enligt Karin Schibbye tror många att riksintressen är ett skyddsområde, men det 

är ett felaktigt antagande. Riksintresset är endast ett skydd mot ändrad 

markanvändning. Kommunen måste ha bestämmelser som reglerar området för att 

riksintresset ska ge något övrigt skydd. Kommunen ska tillgodose riksintressenas 

värden. Detta kan göras med hjälp av områdesbestämmelser, men det är få 

kommuner som har inrättat detta. Länsstyrelsen ska uppmärksamma om det finns 

miljöer som inte längre bör ha en riksintresseklassning eller som bör utpekas som 

riksintresse. Detta ska anmälas till Riksantikvarieämbetet som fattar beslut i 

frågan. Länsstyrelsen ansvarar för att se till att riksintressena inte utsätts för 

påtaglig skada. Om en riksintressant miljö tagit skada på grund av att kommunen 

brustit i sitt ansvar att tillgodose riksintresset så kan regeringen upplösa 

detaljplanerna, vilket har hänt i en del kommuner.   

Schibbye håller med om kritiken som riktas mot de sammanfattande värdetexterna 

och kritiken har lett till att Riksantikvarieämbetet startat ett treårigt projekt för att 

styra upp värdetexterna. Schibbye pekar på det faktum att det är kommunen som 

ska översätta värdetexterna i sin översiktsplan och att det är kommunens ansvar 

att besluta hur riksintressena ska hanteras och regleras. Motiv och uttryck är till 
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för att peka ut vad som är av riksintresse och sen ska kommunen översätta detta i 

översiktsplanen. Idag ritar kommunen bara in området i översiktsplanen.  

Riksantikvarieämbetet håller med om SKL:s kritik och de jobbar för att hitta en 

bättre hantering av riksintressena. Rättstillämpningen är varken tydlig eller lika 

och Boverket har uppmärksammat detta. När kommunen förnyar sin översiktsplan 

bör den gå igenom riksintressena för att se om miljöerna fortfarande är aktuella.  

4.1.1. Analys och sammanfattning av intervjuerna 

Intervjuerna ger en bild av att det råder en osäkerhet kring planeringsverktyget 

riksintressen gällande ansvarsfördelning och verktygets funktion för 

samhällsplaneringen. Brukare 1 och 4 berättar att de i början såg 

riksintresseklassningen som något positivt för deras fäbodar. Idag anser de att 

riksintresset inte innebär något reellt skydd eftersom det inte sker någon kontroll 

från kommunen eller myndigheterna. Brukare 1 ifrågasätter starkt 

planeringsverktyget och undersöker möjligheten att ta bort klassningen från sitt 

fäbodställe.  Brukare 4:s fäbodställe är byggnadsminnesförklarad och det finns ett 

internt strategidokument som reglerar skötseln av fäboden. Riksintresset fyller 

därför troligtvis ingen större funktion för förvaltningen och bevarandet av Södra 

Flenarna. Brukare 2 och 3 har en positivare syn på riksintresset, men deras 

kunskap om planeringsverktyget är fragmentarisk. Enligt brukare 3 gör Mora 

kommun och länsstyrelsen kontroller av Matsäls fäbodar för att undersöka att inga 

byggnader bryter mot riksintresset. Efter samtal med kommunen och länsstyrelsen 

framgår det att det inte sker några kontroller från deras sida på grund av bristande 

resurser. Det är möjligt att de kontroller som brukare 3 hänvisar till har koppling 

till den betande boskapen som går i fäboden under somrarna. Brukare 2, 3 och 4 

har inte någon direkt kontakt med kommunen och länsstyrelsen gällande 

fäbodarnas riksintresseklassning. Brukare 1 har kontakt både med kommunen och 

länsstyrelsen i och med den pågående diskussionen om breddningen av 

elledningen. 

Intervjuer med anställda och före detta anställda på kommunen visar att det förr 

fanns en tätare kontakt mellan kommunen och fäbodlagen. Idag har minskande 

resurser lett till att kontakten nästintill upphört. Det framgår att det inte är tydligt 

vilket ansvar de olika instanserna har samt att de olika underlagen är för dåliga för 
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att kunna användas i kommunens arbete. Anders Romson och Konny Kolping är 

kritiska till planeringsverktyget riksintressen och båda håller med om SKL:s 

kritik. Enligt Anna-Carin Rydstedt, Byggnadsnämndens vice ordförande, har 

Byggnadsnämnden bristande kunskap om verktyget och det är tjänstemännen som 

tar fram allt underlag.  

Intervjuerna med länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet stödjer kritiken som 

framförs av SKL. Länsstyrelsen anser att lagstiftningen är för svag och att det inte 

finns resurser för tillsyn. Riksantikvarieämbetet pekar på det faktum att det är 

kommunen som har mycket ansvar när det gäller att tillgodose riksintressenas 

värden. Detta är problematiskt särskilt när intervjuerna med anställda vid Mora 

kommun visar på en osäkerhet och en brist på resurser.  

 

4.2 PLATSBESÖK I FÄBODARNA 

Fäbodarna varierar i storlekt, från den minsta som består av fyra fastigheter till 

den största som har runt 80 fastigheter. De tre fäbodarna har genomgått 

förändringar under årens lopp och det är svårt att härleda när dessa förändringar 

har skett. I en del av litteraturen framgår det att förändringarna skett innan 

områdena utpekades som riksintressen, andra förändringar nämns inte. Det är 

därför svårt att påvisa att förändringarna skett efter det att fäbodarna blev 

riksintressen.  

 

Bönsabergs fäbodar, besökt 2013-04-25 

Riksantikvarieämbetets sammanfattande värdetext upplevs som väldigt allmän 

och nämner inte elledningen som går mellan de två stugklungorna. Vid 

platsbesöket uppmärksammas elledningen nästan genast eftersom den utgör ett 

betydande inslag i landskapet, både visuellt och ljudmässigt. Ledningen ger 

upphov till ett surrande ljud och den är synlig från stora delar av den övre 

stugklungan. Varken Riksantikvarieämbetets värdetext, länsstyrelsens beskrivning 

eller Mora kommuns översiktsplan anger att det finns en elledning som går mellan 

de två stugklungorna. Under platsbesöket noterades solceller på en del av stugorna 

vilket är en exteriörförändring av fritidsstugekaraktär.  
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Matsäls fäbodar, besökt 2013-05-03 

Riksantikvarieämbetets sammanfattande värdetext stämmer inte överrens med 

fäbodens nuvarande utseende. Värdetexten anger att fäboden har ett välbevarat 

byggnadsbestånd, men litteraturen samt platsbesöket bekräftar att det skett 

förändringar innan och efter det att fäboden blev riksintresse. Några stugor är 

målade i avvikande färg, det finns ett hus inklätt i röd träpanel, det finns en 

lekstuga på en tomt samt en slogbod. På några fastigheter finns det solceller och 

antenner.
92

 Några av byggnaderna har eftersatt underhåll och har delvis klätts in 

med stora plåtar för att undvika ytterligare skador. En av stugorna har ett staket av 

brädor och vid en fasad finns någon form av ventilationsrör som sticker upp ur 

marken. Ett flertal av fastigheterna har staket av hönsnät för att hindra att den 

betande boskapen kommer in på tomterna. I länsstyrelsen beskrivning av fäboden 

går det att läsa att två gårdar har boskap i fäboden, men idag har endast en gård 

boskap under sommaren. 

  

Södra Flenarnas fäbodar, besökt 2013-05-05 

Riksantikvarieämbetets värdetext stämmer till stor del överrens med verkligheten. 

Södra Flenarna är ett litet och välbevarat fäbodställe. Fäboden upplevs som 

mycket genuin och välskött. Det finns inga spår av moderniteter. De flesta hus har 

pärttak
93

 och alla stugorna är omålade.
94

 Värdetexten anger dock att fäboden 

fortfarande är i drift vilket inte stämmer. Sista året som det fanns boskap i Södra 

Flenarna var år 1982. Värdetexten nämner inget om att Södra Flenarna är 

byggnadsminnesförklarad.   
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta kapitel diskuteras uppsatsens frågeställningar utifrån det material som 

presenterats i tidigare kapitel. Uppsatsen har undersökt fyra frågeställningar:  

 Vilken betydelse har det för hanteringen av fäbodarna att de utpekas som 

riksintressen? 

 Vilka skillnader finns det mellan hur fäbodarna ska förvaltas enligt riksintresset 

och hur de förvaltas i praktiken? 

  Hur ser kommunikationen och beslutsgången ut mellan de inblandade 

aktörerna? 

 Hur är Sveriges Kommuner och Landstings kritik relevant för de tre fäbodarna?  

 

Intervjuerna med brukarna och Mora kommun visar att förvaltningen av 

fäbodarna inte nämnvärt har ändrats som följd av att de utpekades som 

riksintressen. Detta styrks av Karlssons slutsats att förvaltningen av Pungpinan, 

som är av riksintresse, inte skiljer sig särskilt mycket från Tallkrogen.
95

 Ett 

problem är att brukarna av miljöerna har otillräcklig insikt i planeringsverktyget 

riksintressen. Att det saknas områdesbestämmelser för fäbodarna utgör ytterligare 

ett hinder eftersom fäbodlagen bara kan hänvisa till de övergripande reglerna för 

riksintressen i miljöbalken, PBL och kommunens översiktsplan. Översiktsplanen 

ska visa hur områden av riksintresse beaktas, men Mora kommuns översiktsplan 

är mer eller mindre en omskrivning av det som står i miljöbalken. Mora kommun 

har allstå inte förtydligat eller översatt värdetexterna i översiktsplanen. Wirdby
96

, 

Larsson
97

 och Karlsson
98

 nämner alla tre i sina kandidatuppsatser vikten av 

områdesbestämmelser eller detaljplaner över områden av riksintresse. Enligt 

Karlsson fyller områdesbestämmelserna en viktig roll för förvaltningen och 

bygglovshanteringen i miljöer av riksintresse.
99

 Riksintresseklassningen verkar 
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inte påverka förvaltningen av de tre fäbodarna i någon större utsträckning och 

detta beror troligtvis på bristen av områdesbestämmelser.  

Resultatet från fallstudien visar att det finns problem som korrelerar med den 

kritik som SKL riktar mot verktyget. SKL kritiserar åtta aspekter med 

riksintressen:  

1. områdena är för stora och otydligt avgränsade 

2. områdena är dåligt värderade 

3. områdena är inte aktualiserade  

4. ibland är det svårt att hitta planeringsunderlaget för områden av 

riksintressen 

5. den tänkta dialogen med staten fungerar dåligt 

6. myndigheterna arbetar och prioriterar olika 

7. länsstyrelsen tar inte ställning  

8. riksintressena följer samhällsutvecklingen dåligt 

 

Det har inte varit möjligt att avgöra om de tre undersökta riksintressena är för 

stora eller otydligt avgränsade på grund av uppsatsens tidsbegränsning. Dock 

framgår det av intervjun med Anders Romson, planchef i Mora kommun mellan 

1966-2002, att det har varit svårt att överföra riksintressenas områden från de 

statliga kartorna, som är i skala 1:200 000, till de lokala kartorna i Mora kommun, 

som är i skala 1:10 000. I Mora kommun har det även skett att man pekat ut väl 

tilltagna områden som riksintressen. Venjansjön är ett exempel på detta där det, 

enlig Romson, hade det räckt med ett skydd på 50 meter upp på land istället för en 

kilometer. Detta visar att SKL:s kritik mot riksintressenas storlek samt otydliga 

avgränsningar gäller riksintressen för kulturmiljövården i Mora kommun. 

Det underlag som ger kommunerna en mer detaljerad bild av varje enskilt 

riksintresse är länsstyrelsernas beskrivningar av riksintressena och 

Riksantikvarieämbetets värdetexter. Länsstyrelsens beskrivning innehåller 

mätfakta och information om den omliggande miljön m.m., medan värdetexten 

pekar ut vad det är som gör miljön riksintressant. Det framgår av den undersökta 

litteraturen och intervjuerna att Riksantikvarieämbetets värdetexter är otydliga. 

Värdena måste motiveras tydligare för att underlätta kommunens arbete med 

samhällsplaneringen. Detta är något som Wirdby tar fasta på i hennes uppsats. 
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Hälften av det underlag som hon undersökte saknade rekommendationer för 

kommunen hur värdena i en riksintressant miljö skulle värnas.
100

  

Intervjuerna med brukare 1, Håkan Persson, planchef på 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Mora Kommun, och Tommy Nyberg, vid 

kulturmiljöfunktionen på Länsstyrelsen i Dalarna, visar att det finns en osäkerhet 

vad som ska anses göra påtaglig skada på ett riksintresse. I fallet med Bönsabergs 

fäbodar blir detta tydligt. Fäbodlaget anser att breddningen av elledningen utgör 

en påtaglig skada. Persson går så långt som att säga att det har blivit ”rena rama 

industrimiljön” i Bönsabergs fäbodar, men eftersom skadan redan är skedd så 

utgör breddningen inte en påtaglig skada. Nyberg anser att breddningen skadar 

riksintresset och hade helst sett att elledningen dragits på något annat sätt eller 

någon annanstans, men även han anser att breddningen inte utgör en påtaglig 

skada på riksintresset. Enligt Larsson är begreppet påtaglig skada subjektivt och 

om det inte finns tydliga riksintressebeskrivningar så är begreppet öppet för stora 

tolkningar.
101

 Wirdby diskuterar problematiken med att det inte finns en tydlig 

definition på vad som innebär påtaglig skada. Hon argumenterar att flera ingrepp 

som endast åsamkar ett riksintresse mindre skador i slutändan kan leda till en 

påtaglig skada.
102

 Jag håller med Wirdby i hennes resonemang om att små ingrepp 

kan innebära en påtaglig skada på ett riksintresse. Jag anser att begreppet påtaglig 

skada måste definieras för att kommunen ska kunna tillgodose riksintressena i sin 

översiktsplan.  

En återkommande kritik är att underlagen rörande riksintressen från 

myndigheterna är inaktuella. Ett exempel på detta är Riksantikvarieämbetets 

värdetext om Södra Flenarnas fäbodar. Enligt den är fortfarande fäboden i drift, 

fastän det sista året som det fanns djur i fäboden var år 1982. I värdetexten till 

Matsäls fäbodar står det att två brukare har boskap i fäboden under somrarna. 

Detta stämmer inte heller då det bara är en som har boskap där idag. Elledningen 

som går igenom Bönsabergs fäbodar nämns inte i några texter trots att den utgör 

ett betydande inslag i landskapet. Kommunens, länsstyrelsens och 
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Riksantikvarieämbetets hantering av riksintressena styrs av lagar, men även av 

politik. Det är svårt att veta om hanteringen är den bästa för kulturmiljön eller om 

det ligger en politisk agenda bakom besluten. Därför måste det finnas tydliga 

riktlinjer och aktuella underlag för att göra systemet transparent.  

Att underlagen inte hålls aktuella tror jag till stor del beror på bristande resurser, 

både ekonomiska och personalmässiga, och på otydligheter i ansvarsfördelningen 

mellan de olika instanserna. Detta argument får stöd i Larssons uppsats. Han 

uppfattar de bristande resurserna inom kulturmiljövården som problematiska och 

han ser de knappa ekonomiska resurserna som den mest allvarliga bristen.
103

 Det 

finns inga resurser, varken på kommunal nivå eller på länsnivå, som gör det 

möjligt att gå igenom alla riksintressen kontinuerligt för att undersöka om 

områdena är aktuella. Resursbristen kan vara en följd av att det finns för många 

riksintressen, vilket är en kritik som framförs av SKL. Det finns flera otydligheter 

i ansvarsfördelningen. Ett exempel på detta är länsstyrelsens ansvar. I 

förordningen om hushållning med mark- och vatten områden m.m. (1998:896) 

står det att länsstyrelsen ska fatta sina beslut på underlag från myndigheterna, i 

Riksantikvarieämbetets PM Riksintresse för kulturmiljövården- roller och ansvar 

står det att länsstyrelsen ska hålla kartredovisningar aktuella samt tolka och 

definiera värdetexterna.
104

 Enligt Karin Schibbye vid Riksantikvarieämbetet så är 

det kommunen som ska översätta värdetexterna i sin översiktsplan. Denna 

otydlighet gör att det är lätt att frågor hamnar mellan stolarna.  

Intervjuerna med brukarna och kommunen visar att kommunikationen med 

länsstyrelsen är bristfällig. Även dialogen mellan kommunen och brukarna är 

närmast obefintlig. Vikten av kommunikation mellan de olika intressenterna tas 

upp av Wirdby
105

 och Larsson
106

 i deras uppsatser. Enligt Wirdby önskar 

länsstyrelserna en bättre kommunikation med kommunerna.
107

 Bristen på resurser 

har lett till att kommunen och länsstyrelsen tvingats till prioriteringar och 
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fäbodlagen har, som följd, inte den information och stöd som de behöver för att 

förvalta fäbodarna enligt riksintresset. Ett exempel där förvaltningen sker på ett 

bra sätt är Södra Flenarnas fäbodar. Jag tror att anledningen till att Södra Flenarna 

är en så välbevarad fäbod kan tillskrivas den täta kontakten med länsstyrelsen, 

aktuella underlag, ett tydligt och gemensamt policydokument samt ett lagligt 

skydd mot förändringar.  

Slutsatsen jag drar utifrån fallstudien är att bristerna som finns med 

planeringsverktyget riksintressen till stor del beror på tillämpningen. Tommy 

Nyberg, vid kulturmiljöfunktionen på Länsstyrelsen i Dalarna, anser att 

lagstiftningen är för ihålig för att länsstyrelsen ska kunna slå vakt om värdena i 

kulturmiljöerna. Enligt Larsson har Boverket konstaterat att det finns brister i 

tillämpningen.
108

  Han påstår också att planeringsverktyget är svagt och att det är 

möjligt för intressenter att kringgå bestämmelserna.
109

  

Jag anser att regelverket inte detaljstyr utan ger en ganska vid ram för de olika 

instanserna att röra sig inom. Det är kommunerna som måste tolka 

Riksantikvarieämbetets värdetexter och länsstyrelsens beskrivningar. Om 

kommunen har problem med att göra denna tolkning så är det möjligt att kontakta 

respektive myndighet för att få en förtydning. Min slutsats stöds till stor del av 

SKL, Karlssons´, Wirdbys och Larssons uppsatser samt övrig litteratur, vars kritik 

till största delen riktas mot kommunikationen, samarbetet och de bristande 

underlagen, inte mot regelverken.  
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6. SAMMANFATTNING 

Rikintressen är ett planeringsverktyg som har funnits sedan 1960-talet. Verktyget 

är tänkt att ge vägledning i frågor som rör mark- och vattenanvändning. Det är två 

lagsystem som reglerar riksintressen, plan- och bygglagen (2010:900) och 

miljöbalken (1998:808). Lagsystemen ska skydda de värdefulla miljöerna från 

påtaglig skada. Ansvarsfördelningen för verktyget riksintressen regleras i 

förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. (1998:896). 

 Riksintressen ska vara miljöer som besitter unika värden och som ska förvaltas 

gemensamt av brukare, kommun och stat så att miljöerna bevaras för kommande 

generationer. Det är tänkt att riksintressena ska representera hela den svenska 

historien och nästan hela urvalet skedde år 1987.  I Sverige finns det cirka 1700 

områden som är av riksintresse för kulturmiljövården.  

Examensarbetet har genom en fallstudie studerat planeringsverktyget 

riksintressen. Tre fäbodar av riksintresse för kulturmiljövården i Mora kommun, 

Bönsabergs fäbodar, Matsäls fäbodar och Södra Flenarnas fäbodar, valdes ut att 

ingå i fallstudien. Ett fäbodställe var ett område med bebyggelse i skogen där 

boskapsskötsel var förlag under sommarhalvåret. Urvalet baserade sig på en 

aktuell debatt i Mora Tidning där fäbodlaget i Bönsabergs fäbodar kritiserar 

planeringsverktyget riksintressen och vill att fäbodens riksintresseklassning tas 

bort.  

Syftet med uppsatsens frågeställningar är att ge en ökad insikt i hur 

planeringsverktyget riksintressen tillämpas genom att studera förvaltningen av de 

tre utvalda fäbodarna. Fyra frågeställningar har använts för att undersöka om 

förvaltningen av fäbodarna ändrats i och med riksintresseklassningen, om den 

kritik som Sveriges Kommuner och Landsting framfört är befogad samt kartlägga 

beslutsgången och kommunikationen mellan brukarna, kommunen, länsstyrelsen 

och Riksantikvarieämbetet. Det har inte varit självklart om det är i regelverket 

eller tillämpningen som bristerna finns. 

Slutsatsen är att bristerna i planeringsverktyget riksintressen till stor del beror på 

tillämpningen. Litteraturen, SKL och intervjuobjekten riktar sin kritik mot 

bristerna i kommunikationen och samarbetet mellan de olika instanserna samt de 

bristande underlagen.  
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Bildförteckning: 

Bild på framsida:  Vy ut över Övre Bönsaberg, fotograf: Sara Sjöberg, 2013. 

Kamera: Sony Cyber-shot, DSC-H70, 16.1 megapixlar, 

Sony Lens G, 3,5–5,5/4,25–42,5 

 

Bilagor  

Alla bilder är tagna av Sara Sjöberg 2013.  

Kamera: Sony Cyber-shot, DSC-H70, 16.1 megapixlar, 

Sony Lens G, 3,5–5,5/4,25–42,5 

 

1. Vy över en äng i Övre Bönsabergs fäbodar 

 

 

 

2. Bild på stuga med blåa knutar i Matsäls fäbodar 
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3. Stuga med solceller och antenn i Matsäls fäbodar 

 

 

4. Panelinklätt hus i Matsäls fäbodar 

 

 

5. Vy ut över Södra Flenarnas fäbodar 
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6. Ryssgard i Södra Flenarnas fäbodar 

 

 

 

7. Riksantikvarieämbetets sammanfattande värdetext för Bönsabergs fäbodar 

76. BÖNSABERGS FÄBODAR W 76 (Våmhus sn) 

6787/1420 

Motivering: 

Fäbodmiljö med två täta byggnadsklungor och ett ovanligt stort antal enhetliga byggnader och 

väl bevarad karaktär. 

Uttryck för riksintresset: 

Små kringbyggda eller vinkelställda fäbodgårdar samt rester efter fägator och gärdesgårdar. 

 

8. Länsstyrelsens beskrivning av Bönsabergs fäbodar 

76. BÖNSABERGS FÄBODAR 

Karta: 14E NV 

1443 

14E 7d 14E 7e 

14473 14474 

Areal: > 100 ha 

Kulturgeografisk(a) region(er): 

Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder. 

Naturgeografisk(a) region(er): 

Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområde. 

Specifikation av naturförutsättningar: 

Bergkulleterräng, skogsmark. 

Vilka motiv har i första hand styrt urvalet: 

Pedagogiska. Bebyggelsemiljö med miljömässiga värden. 

Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord): 
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Fäbodar, 1700-1800-tal. 

Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas: 

Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot 

exteriörförändringar. Ytterligare fritidsbebyggelse bör undvikas. Skogen närmast intill 

fäbodtägten bör ej kalaverkas. 

Säkerställandeläge: 

KÖ 84-01-30 R2-område med kulturellt mycket värdefull fäbodbebyggelse. R59-randområde 

kring kulturellt mycket värdefull fäbod. 

Områdets huvuddrag: 

Två täta byggnadsklungor högt belägna i nordostsluttning med genomlöpande skogsbilväg. 

Högrest granskog skymmer delvis utsikten. Byggnaderna är genomgående ofärgade med 

omväxlande plåt-, tegeloch pärttak. Ett stort antal uthus finns i behåll och karaktären av små 

kringbyggda eller vinkelställda gårdar är påtaglig. Fäboden innefattar ett ovanligt stort antal 

byggnader och enhetlig heten är påfallande. Ett mindre antal stugor har fått ändrade 

exteriördetaljer av fritidsstugekaraktär. Ingen stuga i direkt förfall, ett par fjös dock med 

eftersatt underhåll. Rester efter fägator och gärdsgårdar återstår. Det finns inga större öppna 

områden utanför den egentliga fäbodtägten närmast stugorna. Hugo Alfvén har sagt: Vill se 

det mest svenska och det mest musikaliska landskapet i vårt land, så ska ni gå till Bönsaberg i 

Våmhus. 

Anmärkning: 

En ovanligt stor och enhetlig fäbodmiljö, där den äldre karaktären är väl bevarad. 

 

9. Mora kommuns beskrivning av Bönsabergs fäbodar i översiktsplanen 

Bönsabergs fäbodar består av två täta byggnadsklungor högt belägna i nordostsluttning. 

Fäbodarna är av riksintresse för kulturmiljön K76 Bönsaberg fäbodar. Byggnaderna är 

genomgående ofärgade med omväxlande plåt- tegel- och pärttak. Ett stort antal uthus finns i 

behåll och karaktären av små kringbyggda eller vinkelställda gårdar är påtaglig. Fäbodarna 

omges av odlingsmark som ingår i länets bevarandeprogram. Vid Övre Bönsaberg finns 

värdefulla ängs- och betesmarker (ängs och betesmarksinventeringen). 

Rekommendationer 

• Befintlig bebyggelse bör bevaras och vårdas. 

• Befintlig öppen mark bör hållas i hävd. 

• Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön. 

• Områdesbestämmelser kan komma att upprättas. 
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10. Riksantikvarieämbetets sammanfattande värdetext för Matsäls fäbodar 

70. MATSÄL FÄBODAR W 70 (Venjans sn) 

6756/1390 

Motivering: 

Fäbodmiljö i drift med glest bebyggd fäbodtäkt och välbevarat byggnadsbestånd, där den 

äldre fäbodkaraktären fortfarande kan upplevas. 

Uttryck för riksintresset: 

Bebyggelse bestående av 12 bostugor och omkring 30 uthus. Öppen täkt på stenig 

moränmark. 

 

11. Länsstyrelsens beskrivning av Matsäls fäbodar 

70. MATSÄLS FÄBODAR 

Karta: 14D SO 

1432 

14D 1h 14D 1i 

14317 14318 

Areal: < 100 ha 

Kulturgeografisk(a) region(er): 

Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder. 

Naturgeografisk(a) region(er): 

Norra Norrlands barrskogsområde och bergkullslätter. 

Specifikation av naturförutsöttningar: 

Myrlänt skogsmark, bergig terräng. Svag NV-sluttning. 

Vilka motiv har i första hand styrt urvalet: 

Pedagogiska. Bebyggelse med miljömässiga värden. 

Eventuella kompletterande värden: 

Markanvändning. 

Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord): 

Fäbodar, 1700-1800-tal. 

Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas: 

Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot 

exteriörförändringar. Ytterligare fritidsbebyggelse bör undvikas. Den öppna täkten bör 

bibehållas i nuvarande utsträckning. Skogen närmast intill fäboden bör ej kalaverkas. 

Säkerställandeläge: 

KÖ 84-01-30: R2-område med kulturellt mycket värdefull betydelse. R59-randområde kring 

kulturellt mycket värdefull fäbod. 

Områdets huvuddrag: 

En relativt glest bebyggd fäbodtägt med spridda stugor och fjös. Den ligger i högt läge med 

någon sluttning. Byggnadsbeståndet är åtta ofärgade och fyra rödfärgade stugor, drygt trettio 

uthus av olika slag, varav många fjös. Fördelningen mellan tegel-, plåtoch pärttak är jämn. 

Byggnadsgrupperingen är oregelbundet gles. Några byggnader har eftersatt underhåll. Den 

öppna tägten består av stenig, gräsbevuxen gräsmark. Rikligt med en, sparsamt med busksly. 
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Granskogen står tät inpå tägten. Gärdsgårdar av enkelt slag, odlingsrösen och grundrester 

efter byggnader. Fäboden är levande enär två gårdar i Västbygge håller djur här på 

sommarbete, t.o.m en gris. En nyuppförd fritidsstuga finns, som utan prålighet ganska väl 

smälter in i miljön. 

Sammanfattande värdetext: 

En levande fäbod med mycket enhetlig bebyggelse på stenig moränmark, där den äldre 

fäbodkaraktären fortfarande kan upplevas med alla sinnen. 

 

12. Mora kommuns beskrivning av Matsäls fäbodar i översiktsplanen  

Matsäls fäbodar i Venjans socken är en relativt glest bebyggd fäbodtäkt med ett välbevarat 

byggnadsbestånd. Den äldre fäbodkaraktärenkan fortfarande upplevas. Fäbodarna är av 

riksintresse för kulturmiljön K70 Matsäls fäbodar. Bebyggelsen ligger i högt läge och består 

av 12 bostugor och omkring 30 uthus. Den öppna täkten består av stenig, gräsbevuxen 

moränmark. Slåtteräng som betas (ängs- och betesmarksinventeringen). 

Rekommendationer 

• Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas till den befintliga fäbodkaraktären där 

sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken 

bör hållas fri från ny bebyggelse. 

Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot 

exteriörförändringar. Ytterligare fritidsbebyggelse bör undvikas. 

• Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras till gamla tomtplatser. 

• Befintlig öppen mark samt värdefull ängs och hagmark bör hållas i hävd. 

• Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön. 

 

13. Riksantikvarieämbetets sammanfattande värdetext för Södra Flenarnas fäbodar 

69c. SÖDRA FLENARNAS FÄBODAR W 69e (Solleröns sn) 

6743/1435 

Motivering: 

Fäbodmiljö i drift med välbevarat byggnadsbestånd. 

Uttryck för riksintresset: 

Liten fäbod med öppen täkt och byggnadsbestånd av fyra bodstugor och ekonomibyggnader. 

Den brukas av en gård i Bengtsarvet på Sollerön. 
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14. Länsstyrelsens beskrivning av Södra Flenarnas fäbodar 

69. SOLLERÖN 

Antal delområden: 3 

Karta: 14E SO 13E NO 

1442 1344 

14E 0g 14E 0h 14E 1h 13E 8g 

14406 14407 14417 13486 

14E 0f 14E 1f 14E 1f 

14405 14415 14415 

Areal: > 100 ha 

Kulturgeografisk(a) region(er): 

Södra Norrlands och norra Svealands kust- och odlingsbygder. 

Naturgeografisk(a) region(er): 

Sydligt boreala kuperade områden. 

Specifikation av naturförutsättningar: 

Stor ö i Siljan. Smala vattenförbindelser på ömse sidor. Fastlandsstranden 

väster om Sollerön är kraftigt kuperat med berg 

och rullstensås. Fäbodstället: Sluttning i bergkulleterräng. 
Skogsmark. 

Vilka motiv har i första hand styrt urvalet: 

Vetenskapligt - pedagogiska. Fornlämningsmiljö. Miljömässiga 

värden. 

Eventuella kompletterande värden: 

Bebyggelse. 

Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord): 

Stenåldersboplats, vikingatida gravar, slaggplatser. Bebyggelse 

från 1800-talet och tidigare med fäbodställe. 

Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas: 

Jordbruk och skogsbruk med hänsyn till fornlämningarna. Försiktighet 

med ny bebyggelse. 

Säkerställandeläge: 

KÖ 84-01-30: 05-områdesplan för Sollerön antagen 80-10-27 (ej 

kulturreservat) samt F16-gravfält på Sollerön, fornlämningsområde. 

Siljansplaneringen 82-11-11: Flera områden av intresse 

för kulturminnesvården i den. Fäbodarna: F18 (BML) och R59 för 

kulturminnesvård. Fornminneslagen (gränsbestämt). Byggnadsminneslagen. 

Området berör område av riksintresse för naturvård nr: N 64 

och område av riksintresse för friluftsliv nr: F 16. 

3. S. Flenarnas fäbodar. 

En liten fäbodtägt i sydsluttning vid liten dalsänka och intill 

en obetydlig bäck. Tägten består endast av fyra stugor med tillhörande 

uthus. Byggnaderna är genomgående ofärgade och har alla 

väl underhållna pärttak. Inga byggnader är ombyggda under senare 

tid eller har i större utsträckning förändrad exteriör. Fäboden 

är levande, då en gård i Bengtsarvet varje sommar håller djur i 

bete på fäboden. 

Nordost om bebyggelsen finns några smärre öppna tegar, i övrigt 

står storskogen tätt inpå den lilla fäbodtägten. Skogsbilväg, 

från vilken en liten traktorvägstump ansluter söderifrån, byggdes 
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1945. 

Sammanfattande värdetext: 

Mycket intressant fornlämningsområde i strategiskt läge på ö i 

Siljan. Dalarnas största fornminneskomplex i lång kontinuitet 

ända fram till den nuvarande och täta bebyggelsen. Den för bygården 

viktiga järnframställningen i äldre tid har sina viktigaste 

lämningar på fastlandssidan. Längre in på fastlandet 

ligger byggnadsminnet S. Flenarnas fäbodar som fortfarande hålls 

levande genom en gård på Bengtsarvet. 

 

15. Mora kommuns beskrivning av Södra Flenarnas fäbodar i översiktsplanen  

Södra Flenarna är en enhetlig fäbodvall med välbevarat byggnadsbestånd. Fäbodarna är av 

riksintresse för kulturmiljön K69 Södra Flenarnas fäbodar. Detta riksintresse omfattar även 

stora delar av Sollerön och Gesunda. Södra Flenarna är den bäst bevarade fäbodvallen i Mora 

kommun. Det är en liten fäbod med öppen täkt och byggnadsbestånd av fyra bodstugor och 

ekonomibyggnader. Byggnaderna är genomgående ofärgade och har alla väl underhållna 

pärttak. Södra Flenarna är byggnadsminne. Odlingsmarken i fäbodarna ingår i länets 

bevarandeprogram och har värdefull betesmark, som 

bedöms restaureringsbar. I fäboden finns flera värdefulla ängar (ängs- och 

betesmarksinventeringen). Den västra delen av området berörs av riksintresse 

för naturvården N50 Flenberget – Myckelgrav, se område Sn 13. 

Rekommendationer 

• Skyddsföreskrifterna för byggnadsminnet reglerar att byggnaderna inte får rivas. Vård och 

underhållsarbeten ska utföras så att de kulturhistoriska värdena inte minskas. Ingen ny 

bebyggelse får uppföras i området. 

• Befintlig vall bör hållas i hävd. 

• Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön. 
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16.  Karta över kulturmiljöer i Mora kommun 
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17. Karta över fäbodar och bebyggelseområden med höga kulturvärden i Mora 

kommun 

 

 

 


