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Karta med särskilt värdefull bebyggelse i Åre by

Inledning
Jamtli har fått i uppdrag av Åre kommun att påbörja arbetet med att ta fram ett
kulturmiljöprogram för Åre kommun och den här rapporten är en sammanställning av vad som gjorts under oktober och november 2014. Arbetet har utförts på uppdrag av planchef Pål Anders Stensson på Åre kommun. Byggnadsantikvarierna Henrik Ylikoski och Sara Höglund har inventerat och sammanställt
arbetet.
Rapporten består av två delar där det första kapitlet består av dels ett förslag på
klassificering av särskilt värdefull bebyggelse i de centrala delarna av Åre samhälle, dels en lista med fastigheter inom området som bebyggts efter 2004.
De byggnader som pekats ut som särskilt värdefulla har fotograferats med uppgifter om fastighetsbeteckning, byggnadsår samt i de flesta fall namn och arkitekt. En karta är bilagd där byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och särskilt
värdefulla byggnader markerats.
En totalinventering av Åre by genomfördes 2003-2004 inför VM 2007. För att
komplettera inventeringen har de 91 byggnader som uppförts efter 2004 förtecknats och fotograferats. Vår förhoppning är att de kommer att föras in i bebyggelseregistret.
Den andra delen av denna rapport är en genomgång av äldre kulturhistoriska
inventeringar, lagskyddade miljöer och befintliga utredningar för hela Åre kommun. Den kulturhistoriska rapport som finns för Åre kommun är från 1978 och
byggnads- samt fornminnesinventeringarna är ännu äldre. Därför kommer kulturhistoriskt värdefulla miljöer och enstaka byggnader att behöva ominventeras.
En viktig tillkommande del är att inventera kommunens tätorter.
Östersund den 2014-11-20
Sara Höglund och Henrik Ylikoski
Antikvarie
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Inventering Åre by 2014
För att underlätta Åre kommuns handläggning av planfrågor, bygglov och
anmälan har byggnaderna i Åre by inventerats utifrån ett kulturhistoriskt
perspektiv. Ändringar av alla byggnader i Sverige, oavsett om de står inom eller
utanför detaljplanelagt område, ska göras på ett varsamt sätt. Varsamhetskravet
gäller alla sorters hus, och det behöver inte vara utpekat som kulturhistoriskt
värdefullt. Kravet gäller dessutom både invändiga och utvändiga ändringar.
I Plan- och bygglagen anges även att en byggnad som är ”särskilt värdefull” inte
får förvanskas. Det är ett starkare skydd än varsamhetskravet och det gäller för
byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt.
PBL 8 kap 17§)

PBL 8 kap 13§)

Varsamhetskravet

Förvanskningsförbudet

Ändring av en byggnad och flyttning av en
byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och
tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

En byggnad som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte
förvanskas.

Avsikten med föreliggande förslag till utvärdering av bebyggelsen är att lista alla
kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ett ställe samt att markera dem på en
karta, se bilaga. I listan finns både byggnadsminnen, kyrkliga
kulturminnen och ”särskilt värdefull” bebyggelse med. Byggnadsminnen och
kyrkliga kulturminnen skyddas av Kulturmiljölag (1988:950). Frågor som rör
dessa handläggs av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
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Särskilt värdefull bebyggelse i Åre by

Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen enligt kulturmiljölag

MÖRVIKEN 1:75

”Åre bergbana”
Byggår: 1910
Arkitekt Sigge Cronstedt
Beställare Årebolaget
Bergbanan ingick som en del av
det stora Åreprojektet 1906-07.

MÖRVIKEN 2:97

”Grottan”
Byggår: 1913
Arkitekt Folke Zettervall
(grottan)
Arkitekt Karl Güettler (parken)
Grottan utgör, tillsammans med
parken och de gamla hotellen, en
medvetet formad entré till skidorten Åre.

MÖRVIKEN 2:102, 9:1, 9:2

”Åre station”
Byggår: 1880
Arkitekt A.W. Edelsvärd (typritning)
Järnvägen möjliggjorde Åres utveckling som turistort kring sekelskiftet 1900.
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MÖRVIKEN 2:24, 2:26

”Villa Jamtbol”
Byggår: 1911
Arkitekt Jacob J:son Gate
Beställare Salomon Sahlin
Jamtbol är en av de villor och
pensionat som kom att uppföras i
det planerade villasamhället intill
bergbanan. Villan är ett välbevarat
exempel på det tidiga 1900-talets
villaarkitektur i fornnordisk och
nationalromantisk anda.

TOTTEN 2:47 (F.D. TOTTEN 2:8)

”Mårtenvillan”
Byggår: 1910
Byggmästare Mårten Ohlson
Byggnaden utgör ett av de få kvarvarande dokumenten från den tid
Åre började bli Sveriges i sitt slag
mest framstående och betydande
turistort.

ÅRE PRÄSTBORD 3:1

”Åre gamla kyrka”
Byggår: 1170 - 1210
(Ombyggd på 1700-tal)
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Förslag till ”särskilt värdefull” bebyggelse

BRÄCKE 1:93

”Lundsgårdsliften”
Byggår: 1940
Kioskbyggnad till Sveriges första
skidlift - Lundsgårdsliften som invigdes 1940. Ett uttryck för den
begynnande alpina skidturismen.
Byggnaden är senare flyttad.

LIEN 1:11

Byggår: 1913
Ändring 1992-1993
Byggnaden är ett uttryck för Åres
utveckling efter turismens intåg.
Byggnaden utgörs av ett Handelsoch bostadshus som tidsmässigt
kan knytas till tiden då Åre utvecklades till en betydande turistort.

LIEN 2:34

”Mårten-Lien”
Byggår: 1790-1799
Inom Åre samhälle finns några få
äldre parstugor. Dessa utgör några
av de få kvarvarande dokumenten
från tiden innan turismen.
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LUND 1:8

”Lundsgården”
Byggår: 1925-1931
Byggnaderna är ett uttryck för den
tidiga turismen. Lundsgården består av en semesteranläggning som
byggts ut i omgångar. Här anlades
Sveriges första skidlift 1940.

LUND 1:18

”Nya Lundsgården”
Byggår: 1989-1991
Arkitekt Agora Arkitekter AB,
Peter Ohrstedt.
Anläggning influerad av den amerikanske arkitekten Turnball som
ritat exklusiva boenden på nordamerikanska skidorter.

LUND 1:25

”Karl Johanstugan”
Byggår: 1800 – 1869
Inom Åre samhälle finns ett fåtal
äldre parstugor. Dessa utgör några
av de få kvarvarande dokumenten
från tiden innan turismen. Huset
var ursprungligen boningshus på
"Lars-Hansgården" som låg vid
torget. Åre Handelsförening startade sin första butik i detta hus
1919. Huset fick sin nuvarande
placering 1989-90.
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MÖRVIKEN 1:10

”Grand hotells restaurang”
Byggår: 1910
Arkitekt Per Benson
Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen och det ”Första
Åreprojektet”. Byggnaden utgör
ett av de få kvarvarande dokumenten från den tid Åre började bli
Sveriges i sitt slag mest framstående och betydande turistort.

MÖRVIKEN 1:5

”Benjaminsgården”
Byggår: 1845 - 1854
Inom Åre samhälle finns idag ett
fåtal äldre parstugor i två våningar.
Dessa utgör några av de få kvarvarande dokumenten från tiden innan turismen.
MÖRVIKEN 1:25

”F.d. Grand hotell”
Byggår: 1896 - 1897
Arkitekt Frans Lindskog
Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen. Byggnaden utgör
ett av de få kvarvarande dokumenten från den tid Åre började bli
Sveriges i sitt slag mest framstående och betydande turistort.

Inventering av Åre by och genomgång inför kulturmiljöprogram  9

MÖRVIKEN 1:27

”Thomassons gård”
Byggår: 1900 - 1915
Byggnaden är ett uttryck för
fjällbyn Åres utveckling efter turismens intåg. Huset har också ett
personhistoriskt värde då fotografen Nils Thomasson kan knytas till
byggnaden.

MÖRVIKEN 1:31

”Sporthotellet” även kallat
”Nya Grand Hotell”
Byggår: 1912
Arkitekt Per Benson
Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen och det ”Första
Åreprojektet”. Byggnaden utgör
ett av de få kvarvarande dokumenten från den tid Åre började bli
Sveriges i sitt slag mest framstående och betydande turistort.

MÖRVIKEN 1:75

”Kabinbanan”
Byggår: 1976
Arkitekt K-konsult
Sveriges enda kabinbana, invigd
1976, är det mest påtagliga resultatet av det så kallade ”andra Åreprojektet”. Kabinbanan kom att ha
stor betydelse för Åres utveckling.
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MÖRVIKEN 1:47

Byggår: 1928-1930
Ombyggd 1967, 1991-1995.
Ursprungligen uppförd som Konsumbutik. Byggnaden är ett uttryck
för folkhemmets Åre. Kooperativa
Förbundets Arkitekt- och Ingenjörsbyrå hade, genom sina många
byggnader runt om i landet, stor
påverkan på svensk arkitektur under 1930- och 1940-talen.

MÖRVIKEN 1:130

Byggår: 1840-1849
Inom Åre samhälle finns ett fåtal
äldre parstugor. Dessa utgör några
av de få kvarvarande dokumenten
från tiden innan turismen.

MÖRVIKEN 2:1

”Åre skola”
Byggår: 1852-1853, 1950-1951.
Byggnaden är både ett uttryck för
fjällbyn Åre innan turismen och
genom utbyggnaden från 1950talet också ett uttryck för folkhemmets Åre.
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MÖRVIKEN 2:10

”Villa Solbrännan”
Byggår: 1910
Byggmästare Mårten Ohlson
Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen. Den utgör ett av
de få kvarvarande dokumenten
från den tid Åre började bli Sveriges i sitt slag mest framstående
och betydande turistort.

MÖRVIKEN 2:33

”Åregården” tidigare kallat
”Hotell Åreskutan” samt f.d. ”Societetspaviljongen”
Byggår: 1895 (1917)
Arkitekt Karl Güettler (ombyggnad)
Byggnaderna är ett uttryck för den
tidiga turismen. Hotellbyggnaden
utgör, tillsammans med den intilliggande ”Societetspaviljongen”,
Åres första hotell. Byggnadernas
nationalromantiska yttre, kan knytas till en av de arkitekter som var
med och formade det tidiga 1900talets Åre.

MÖRVIKEN 2:67

Byggår: 1953 - 1954
”Ytong-hus”
Byggnaden är ett uttryck för folkhemmets Åre. Många hus i Åre
från 1940- 50- och 60-talen, har
genomgått mer eller mindre omfattande ombyggnader. Mörviken
2:67 har mycket av sin ursprungliga karaktär i behåll.
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MÖRVIKEN 2:72

”Gunnarsgården”
Byggår: 1830 – 1890
Inom Åre samhälle finns ett fåtal
äldre parstugor. Dessa utgör några
av de få kvarvarande dokumenten
från tiden innan turismen.

MÖRVIKEN 2:79

”Hemslöjden” F.d. Johan
Mårtenssons affär
Byggår: 1880-1900
Byggnaden är ett uttryck för
fjällbyn Åres utveckling efter järnvägens ankomst och den begynnande turismen.

MÖRVIKEN 2:80

Byggår: 1962
Arkitekt Anders Nyquist, LBF Planeringskontoret i Jämtlands län
Byggnaden är ett uttryck för folkhemmets Åre. Många hus i Åre
från 1940- 50- och 60-talen, har
genomgått mer eller mindre omfattande ombyggnader. Mörviken
2:80 har mycket av sin ursprungliga karaktär i behåll.
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MÖRVIKEN 2:98

Byggår: 1967 - 1968
NBK/Arkitektkontoret
Byggnaden är ett uttryck för tiden
kring ”Andra Åreprojektet” där
”alpstilen” ansågs passande för en
skidort. Alpstilens breda gavlar, finns
rikligt företrädd i Åres bebyggelse.
Här handlar det dock om ett tidigt
exempel.

MÖRVIKEN 2:106

”Nils Thomassons affärshus”
Byggår: omkring 1923
Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen. Huset har också ett
personhistoriskt värde då fotografen
Nils Thomasson kan knytas till byggnaden.

MÖRVIKEN 2:109

”Villa Årebo”
Byggår: 1915 - 1924
Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen. Villa Årebo är en av
de villor och pensionat som kom att
uppföras i det planerade villasamhället intill bergbanan.
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MÖRVIKEN 2:111

”Villa Tottebo”
Byggår: 1897
Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen i Åre. Huset flyttades
från sjukhusområdet till nuvarande
plats 1995.

MÖRVIKEN 2:112

”Strandbergsvillan” (F.d. Ture Marcus villa)
Byggår: 1900-1915
Arkitekt Per Benson
Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen. Strandbergsvillan är
en av de villor och pensionat som
kom att uppföras i det planerade
villasamhället intill bergbanan.

MÖRVIKEN 2:113

”Fjällgården”
Byggår: 1910
Arkitekt Sigge Cronstedt
(Ombyggd 1950-talet, 2003-2004)
Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen och det ”Första Åreprojektet”. Byggnaden utgör ett av
de få kvarvarande dokumenten från
den tid Åre började bli Sveriges i sitt
slag mest framstående och betydande turistort.
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MÖRVIKEN 2:114

Byggår: 1900-1920
Arkitekt Per Benson
Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen i Åre. Huset uppfördes som bostad och skjutsstation.
Ända in på 1920-talet transporterades turisterna med hästskjuts.

TOTTEN 1:23

”Åbergsgården”
Byggår: 1862
Gården ingår i Tottens by, en utpekad kulturmiljö, där man fortfarande
kan ana hur byarna kring Åre kyrka
gestaltade sig innan turismen.

TOTTEN 1:42

Byggår: 1962
Arkitekt Yngve Johansson
Byggnaden är ett uttryck för folkhemmets Åre. Den är ett fint exempel på 1960-talets villabebyggelse.
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TOTTEN 1:72

Byggår: 1830-1899
Inom Åre samhälle finns några få
äldre parstugor. Dessa utgör några
av de få kvarvarande dokumenten
från tiden innan turismen.

TOTTEN 1:68

Byggår: 1920-23
Arkitekt Karl Güettler
Byggnaden är den enda kvarvarande
delen av Åre fjällkuranstalt.
Åre hade ryktbarhet som en av Sveriges främsta luftkurorter. Byggnaden är ritad av en av de arkitekter
som satt prägel på Åre under det
tidiga 1900-talet.

TOTTEN 1:72

”Café Villan”
Läkarvilla
Byggår: 1923
Arkitekt Karl Güettler
Byggnaden är ritad av en av de arkitekter som satt prägel på Åre under
1900-talets första årtionden. Genom
sin tidigare funktion som läkarvilla
har den en koppling till Åre sjukhus,
som ligger strax ovanför villan i
backen.
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TOTTEN 1:226

”Monte Totto” även kallad
”Öhmanska villan”
Byggår: 1908
Schweizervilla med rejält tilltagna
takutsprång. Byggnaden är ett uttryck för den tidiga turismen i Åre.

TOTTEN 1:246

”Alphyddorna”
Byggår: 1972-73 och 1976-77
Arkitekt K-konsult
Området är ett uttryck för tiden
kring ”Andra Åreprojektet”. Då området bebyggdes sågs referenserna
till ”alpstilen” som en "fjällanpassad" arkitektur, lämplig för vintersportorten Åre.

TOTTEN 2:3

”Thottmarks”
Byggår: 1885-1899
Gården, med flera välbevarade ekonomibyggnader, ingår i Tottens by,
en utpekad kulturmiljö.
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TOTTEN 13:1

”Villa Åkesson”
Byggår: 1898
Byggmästare Mårten Olsson

Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen i Åre. Villan är
tillkommen innan det så kallade
”Första Åreprojektet”. Den hör därmed till en av de äldsta villorna i
Åre.

ÅRE PRÄSTBORD 1:5

”Torvtaket” tidigare kallad
”Jämtstugan”
Byggår: 1918 - 1939
Byggnaden är ett uttryck för den
tidiga turismen. Genom form och
material, anknyter den till äldre
allmogebebyggelse.

ÅRE PRÄSTBORD 3:1

Lada
Byggår: 1900 - 1939
Tillsammans med det öppna landskapet vid kyrkan, utgör ladan ett av
få kvarvarande spår av äldre tiders
jordbruk inom dagens Åre.
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Byggnader i Åre by uppförda 2004-2014
År 2003-2004 genomfördes en byggnadsinventering av Åre by. Arbetet gjordes
av Jamtli på uppdrag av Åre kommun. En av anledningarna var att man ville
dokumentera Åre by inför den byggboom som VM 2007 medförde. Inventeringen finns inlagd i den rikstäckande databasen Bebyggelseregistret
(http://www.bebyggelseregistret.raa.se). I samband med 2014 års utvärdering av
särskilt värdefulla byggnader i Åre by fotograferades även byggnader som tillkommit efter 2004. Det vore önskvärt att även dessa 91 nya anläggningar registreras i bebyggelseregistret för att komplettera den tidigare inventeringen.
Björnänge
Björnänge 2:33
Björnänge 2:55, 2:93-2:94
Björnänge 2:87

Björnänge 2:131
Björnänge 3:51
Björnänge 3:62

Björnänge 3:63
Björnänge 3:65

Totten
Totten 1:55
Totten 1:62
Totten 1:211
Totten 1:217
Totten 1:227
Totten 1:228
Totten 1:230
Totten 1:231
Totten 1:232
Totten 1:233
Totten 1:235
Totten 1:236

Totten 1:237
Totten 1:238
Totten 1:239
Totten 1:240
Totten 1:241
Totten 1:242
Totten 1:244
Totten 1:245
Totten 1:246
Totten 1:248
Totten 2:54-55, 2:57-58, 2:60
Totten 2:62

Totten 2:63
Totten 2:64
Totten 2:67
Totten 2:69-2:72
Totten 15:29
Totten 15:35
Totten 15:37
Totten 15:38
Totten 15:39
Totten 15:40
Totten 15:48-55

Prästbordet 1:81
Prästbordet 1:110
Prästbordet 1:113
Prästbordet 1:115

Prästbordet 1:124
Prästbordet 1:126-1:127
Prästbordet 1:128
Prästbordet 3:1

Mörviken 1:84
Mörviken 1:102, 1:133
Mörviken 1:128
Mörviken 1:131
Mörviken 1:132
Mörviken 2:7
Mörviken 2:44
Mörviken 2:45

Mörviken 2:66
Mörviken 2:102
Mörviken 2:107-108, 2:110
Mörviken 2:117, 2:118
Mörviken 3:1
Mörviken 8:1
Mörviken 8:3

Prästbordet
Prästbordet 1:14
Prästbordet 1:46
Prästbordet 1:47
Prästbordet 1:56
Prästbordet 1:67

Mörviken
Mörviken 1:18
Mörviken 1:26, 1:129
Mörviken 1:45
Mörviken 1:50
Mörviken 1:51
Mörviken 1:55
Mörviken 1:61
Mörviken 1:81
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Lien
Lien 2:18
Lien 2:21
Lien 2:34

Lien 2:35
Lien 2:66
Lien 3:21

Lund
Lund 1:24
Lund 1:27

Lund 1:28
Lund 1:29

Lien 3:26

Bräcke
Bräcke 1:101
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Framtida kulturmiljöprogram
En genomgång har gjorts för att kartlägga vilka inventeringar, utredningar och
lagskyddade miljöer som finns i Åre kommun utifrån ett kulturhistoriskt
perspektiv. I arbetet med ett kommande kulturmiljöprogram bör man utgå från
existerande material även om delar av det behöver uppdateras.

Befintligt bakgrundsmaterial och inventeringar
Riksintressen för kulturmiljövården
Inom Åre kommun finns elva riksintressen för kulturmiljövården: Z25 Storsjöbygden, Z26 Björkede, Z28 Kallbygden, Z29 Skalstuguvägen, Z30 Ånnsjön,
Z31 Undersåker, Z32 Åredalen, Z33 Forsa-Duved, Z34 Huså, Z35 Fröå, Z36
Ottsjö Områden av riksintresse skyddas enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken.
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer
I den kulturhistoriska utredningen för Åre kommun från 1978 pekade Jamtli ut
54 kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Karaktäristiskt för miljöerna var att de
visade en kontinuitet från äldre tid till nutid. De kunde innehålla ”gravhögar från
järnåldern, odlingsspår från medeltiden och 1500-talet samt gårdar med bebyggelse från 1700-talet och framåt”. Nedan listas miljöerna sockenvis.
Totalt

Hallen

Kall

Marby

Mattmar

Mörsil

Undersåker

Åre

54
miljöer

2

13

2

1

8

8

20

Hallen: Bynom, Ån
Kall: Krok, Sölvsved,

Kyrkbyn, Berge, Rör, Vassnäs, Konäs, Hästskotjärn, Björkedet, Gråsjön, Digernäs, Östra Kjoland, Huså
Marby: Järsta, Månsåsen
Mattmar: Mattmars kyrkbygd
Mörsil: Bye, Myckelgård-Äggen
Undersåker: Prästbordet, Halland-Äggen-Nyland, Romo, Stamgärde, Edsåsen,
Ottsjön, Fångmon, Vallbo
Åre: Så-Hårbörsta, Svedje-Björnänge-Vik, Åre gamla kyrka, Tottensby, Centrala
Åre, Västra Åre, Ängarna, Forsa-Duved, Fröå, Häggsjön, Bodsjön, SkalstuganSaxvallen-Medstugan-Stalltjärnsstugan, Rännberg, Klocka, Tångböle, Landverk,
Bunnerviken,
Fornlämningar
RAÄ inventerade fornlämningar i Åre kommun 1969-1975. Sedan 1970-talet har
punktinsatser gjorts och delar av kommunen har inventerats bland annat Kalls
socken och längs E14. Alla registrerade fornlämningar finns registrerade i databasen Fornsök www.fmis.raa.se.
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Bebyggelse
Bebyggelsen inventerades 1972, 1975 och 1976. Den var selektiv och utgick från
på förhand uppställda kriterier. Det var bland annat alla hus från 1700-talet och
tidigare, boningshus äldre än 1870-talet eller särskilt välbevarade boningshus
fram till 1940-talet. Förindustriella anläggningar som kvarnar och sågar eller väl
bevarade hus med offentlig funktion från 1800-talets slut eller äldre är också
exempel på hus som utvärderades. Närmare 900 fastigheter med cirka 3 000
byggnader inventerades. Av dessa 900 är 410 fastigheter utvärderade att ha höga
kulturhistoriska värden:
Totalt

Hallen

Kall

Marby

Mattmar

Mörsil

Undersåker

Åre

410

45

94

20

44

25

72

110

Det finns 22 Byggnadsminnen i Åre kommun som skyddas genom Kulturmiljölag 1988:950; Rensjösätern, Medstugan, Engelska villan, Huså herrgård, Åre
station, Läkarvillan, Mårtenvillan, Åre Bergbana och Grottan, Tjärntorpet, Tossön, Norrgård, Mällbyn 1:27, Mällbyn 2:3, Ubyn, Monäset, Låsböle ordenshus,
Månsgården, Västgård, Enafors station, Olandervillan.
Dendrokronologiska undersökningar har gjorts på elva byggnader i kommunen. De daterade byggnaderna finns på följande fastigheter:
Kall: Grötom 1:6, Backen 1:6, Sölsved 2:2, Nedgård 2:17.
Mörsil: Bye 3:7, Bye 3:8, Eggen 19:1.
Undersåker: Edsåsen 2:31, Järpen 2:6.
Åre: Rännberg 1:6.
Fäbodar
Rapporten Fäbodar i Åre kommun gavs ut av Jamtli 1981. Sammanlagt inventerades 74 fäbodar men man kartlade 107 platser:
Totalt

Hallen

Kall

Marby

Mattmar

Mörsil

Undersåker

Åre

107

18

12

3

19

13

19

23

Av de fäbodar som besöktes ansågs nio vara kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Alla 74 fäbodar beskrevs i rapporten men bara de nio visades med fotografier.
Hallens: Hovde
Mattmar: Kluksbodarna
Mörsil: Bixovallen
Undersåker: Storvallen, Norra Bottenvallen, Södra Bottenvallen, Ytterstvallen,
Trillevallen, Brännvinsvallen
Ängs- och betesmarksinventeringen
På Jordbruksverkets hemsida finns data basen Tuva som redovisar Ängs- och
betesmarksinventeringen som länsstyrelsen genomförde 2004-2004.
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Diverse utredningar
Ingen heltäckande genomgång har gjorts av vilka utredningar för Åre kommun
som kan vara användbara i arbetet med ett kulturmiljöprogram. Följande nämns
som exempel på vad som finns.
Jamtlis kulturhistoriska utredningar från 1970-talet för Huså by, Ottsjö by och
Åredalen.
FFNS Arkitekter skrev 1986 på uppdrag av Byggnadsnämnden utredningen
Byggnadsutformning och miljö i Åre samhälle.
Avhandlingen Landskap, jaktvillor och kurhotell - Arkitektur och turism i Västjämtland
1880-1915av Marta Järnfeldt-Carlsson från 1988.
Faktapärmen Natur och kultur i Åre kommun togs fram av Jamtli 1992. Den listar
och beskriver natur- och kulturmiljöer lämpliga som besöksmål för turismen. Miljöerna beskrivs som utifrån olika teman som kommunikation och vägar, jordbruk,
samisk kultur, industri och handel, tidig turism etc.

Länsstyrelsens rapporter Turismens miljöer från 2001 och Förändringarnas Åre
Kulturhistorisk landskapsanalys av riksintresset Åredalen från 2009, båda av Johan
Loock innehåller beskrivningar av Åres historia.
Vinterturismens byggnadsverk - Åres byggnadshistoria från det första skidhotellet till dagens
skidortsindustri av Veronica Olofsson inom projektet Byggnadstraditioner i
Gränstrakter 2006.

Inventeringsbehov inför kulturmiljöprogram
Eftersom det är många år sedan Åre kommun inventerades är det angeläget att
revidera befintliga inventeringar och komplettera där det behövs. Arbetet kan
läggas upp på olika sätt. Man kan tänka sig att alla kulturhistoriska miljöer
inventeras vi ett tillfälle, tätorterna nyinventeras vid ett annat och den kulturhistoriska bebyggelsen inventeras vid ytterligare ett tillfälle. Men eftersom
kommunen är geografiskt stor och de olika typerna av miljöer kan ligga nära
varandra föreslås att inventeringarna delas upp i mindre geografiska områden, till
exempel sockenvis.
KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER
De 54 utpekade kulturmiljöer från 1978 års kulturhistoriska utredning bör återbesökas för att se hur de utvecklats över tid och om de fortfarande anses vara
kulturhistoriskt värdefulla. Miljöerna bör beskrivas mer utförligt än tidigare med
kort historik och kulturhistoriskt värdering.
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Fäbodar
Kommunens nio utvärderade fäbodar återbesöks och för de som fortfarande
anses välbevarade uppdateras beskrivningarna från tidigt 1980-tal.
Riksintressen
Åre kommuns elva riksintresseområden för kulturmiljövården fotograferas. Områdena redovisas på karta med länsstyrelsens befintliga motivering.
Fornlämningar
Det åligger inte kommuner att bekosta fornminnesinventeringar. Därför ingår
ingen inventering även om kommunens förhistoriska tid ska beskrivas i kulturmiljöprogrammet.
ENSTAKA KULTURMINNEN
De 410 fastigheter som pekades ut som kulturhistoriskt värdefulla på 1970-talet
återinventeras. I första hand inventeras enbart de byggnader på respektive fastighet som pekades ut som kulturhistoriskt värdefulla 1978. Vanligen rör det sig
om 1-3 byggnader men det kan finnas upp till åtta utpekade byggnader på en
fastighet. Beskrivningar och fotografier förs in i Bebyggelseregistret eller på ett
kartskikt för att vara lätt tillgängliga i kommunens dagliga arbete med planfrågor,
bygglov eller anmälningspliktiga åtgärder. Samtliga inventerade byggnader klassas som ”särskilt värdefulla” för att omfattas av förvanskningsförbudet enligt
PBL 8kap 13§, om de inte byggts om så kraftigt att värdet kan anses förlorat.
TILLKOMMANDE MILJÖER OCH ENSTAKA BYGGNADER
Det finns olika typer av kulturmiljöer som av olika anledningar inte finns med i
den nästan 40 år gamla kulturhistoriska utredningen. Exempel på miljöer som
bör inventeras och värderas är:













Tätorter
Industrihistoriska lämningar (inkl. förindustriella miljöer)
Samiska kulturmiljöer
Turismens miljöer under hela 1900-talet
Handel utanför tätorterna
Militära lämningar och monument (Karolinerna samt 1:a och 2:a världskriget)
Skogsnäring
Parker och trädgårdar
Offentlighetens kulturarv (skolor, läkarmottagningar, apotek, ålderdomshem etc)
Vård och rekreationsmiljöer (sanatorier, semesterhem etc)
Frikyrkor
Broar (stenvalvs-, stål- och betongbroar)
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