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DEL I

INLEDNING

BAKGRUND
Detta kulturmiljöprogram har tagits fram av Åre
kommun i samband med upprättandet av Fördjupad
översiktsplan för Åredalen, och genomförts av ett
konsultteam bestående av byggnadsantikvarie, kulturgeograf, arkeolog och en GIS-ingenjör från Tyréns.
Genom dialogaktiviteter med allmänheten har även
kommunens invånare involverats i arbetet med programmet. Kulturmiljöprogrammet har delfinansierats
av kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen i Jämtlands län.

samhet. Genom att presentera ett urval av miljöer som ger
en bild av Åredalens historia och utveckling, och beskriva
miljöernas kulturhistoriska värden ska kulturmiljöprogrammet fungera som vägledning vid bland annat planering och bygglovhantering.
Sammantaget är kulturmiljöprogrammets syfte att:

Tyréns har studerat en stor mängd underlagsmaterial
för att definiera kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer. Framtida och pågående samhällsutveckling har inte ingått i underlagsmaterial. Vilket gör att
det kan finnas miljöer utmärkta i kulturmiljöprogrammet där utveckling är planerad.

•

Fungera som ett kunskapsunderlag för
kulturmiljöfrågor i kommunens arbete med
samhällsplanering och byggande.

•

Se kulturvärden som utgångspunkt för förändring.
Ta tillvara miljöns potential för framtiden

•

Bidra till att uppnå en hållbar samhällsutveckling
genom att verka för att en mångfald av kulturmiljöer
kan bevaras, användas och utvecklas.

•

Synliggöra och tillgängliggöra kommunens kulturarv
för medborgarna för att intressera och engagera
kommunens invånare, fastighetsägare och besökare
att värna och utveckla dessa miljöer på ett för
kommande generationer ansvarsfullt sätt.

•

Verka för att de nationella kulturmiljöpolitiska
målen kan uppnås.

•

Vara en del av länsstyrelsens långsiktiga mål att
kunskapsunderlag avseende kulturmiljön i länet tas
fram.

KULTURMILJÖPROGRAMMETS
SYFTE
Kulturmiljöprogrammet syftar till att visa kommunens
inriktning för kulturmiljöarbetet samt ge råd och
riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena ska tas
tillvara. Enligt lagstiftningen delar vi alla ansvaret för
att skydda och vårda vår kulturmiljö - såväl enskilda
personer som myndigheter ska visa hänsyn och akt-

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Programmet utgår till stor del från befintligt kunskapsunderlag som behandlar kommunens kulturmiljöer: Landskapsanalys Åredalen (SWECO 2017),
Byggnadsinventering Åredalen (Jamtli 2017) samt
Inventering av Åre by och genomgång inför kommunalt kulturmiljöprogram (Jamtli 2014). Arbetet
med kulturmiljöprogrammet har även innefattat
fältbesök med landskapsanalys av Åre och Duveds
samhälle liksom byggnadsinventering i Duved, då
dessa delar inte ingått i de tidigare inventeringarna.
Byggnadsinventeringarna pekar ut kulturhistoriskt
särskilt värdefulla byggnader enligt PBL 8 kap 13
§. Dessa markeras även i kartorna för de olika
delområdena.
Historiska kartor och ortofoton har varit en stor
källa till kunskap om historiska miljöer och strukturer i Åredalen. Genom dialogaktiviteter med
allmänheten har även kommunens invånare involverats i arbetet med programmet.
Dialogarbetet gav en ökad förståelse för kulturmiljöns lokala värden, och insyn i det engagemang
som finns för närmiljön.

Föregående sida: Sällbacken. Foto bearbetat av Tyréns AB.
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Vid dialogaktiviteten kretsade mycket av diskussionerna kring kulturmiljöer där jordbruk och
samisk kultur skulle behöva synliggöras mer.
Flertalet deltagare ansåg att det varit för mycket
fokus på att lyfta fram Åres turismhistoria och
att den äldre delen av kulturhistorien hamnat i
skymundan.
Följande platser valdes och diskuterades vid
dialogaktiviteterna: Åre Kabinbana, Ullådalen,
Hummeln och Skutan, Tomassons gård, Torget,
Åre Bergbana, Åre Skola, Åre Kyrka, Dalgången,
Ängarna, Hembygdsgården, Fröå Gruva, Grönområdet bakom vattenfabriken, Gamla vägen
Åre-Tege- Duved, Kyrklägdan, Åre Continental
Inn-området, Området kring Millestgården, Tegeforsen, Såå bygdegård/ Såå folkskola, Såå by
samt Duveds camping.
Platser har analyserats vidare och integrerats i
arbetet med kulturmiljöprogrammet.

AVGRÄNSNING OCH URVAL

Värdefull kunskap om Åredalens kulturmiljöer har
inhämtats vid två dialoger där fastighetsägare, byföreningar, turistnäring med flera bidrog med sina perspektiv.

6

Slutversion
2020-12-14

Åredalen har, i kulturmiljöprogrammet, delats in i
16 områden. Urval och avgränsning av värdefulla
och särskilt värdefulla kulturmiljöer inom områdena är gjorda utifrån ett övergripande synsätt.
Utgångspunkten har varit att varje kulturmiljö ska
kunna upplevas och förstås som en helhetsmiljö.

I de kulturmiljöer som lyfts fram i programmet har
både landskapet och bebyggelsen och/eller fornlämningarna inom varje område bedömts tillsammans.
En tidsmässig avgränsning av urvalet har också
gjorts, i programmet förekommer inga miljöer yngre
än ca 30 år. Avgränsningen är gjord utifrån en generell syn på vilket avstånd i tid som krävs för att uppleva och förstå en miljö ur ett historiskt perspektiv.
Kulturmiljöprogrammet utgår även från ett synsätt
där miljöerna utöver att förmedla ett kulturhistoriskt
sammanhang också kan ha andra kvalitéer. Sådana
kvalitéer kan vara kopplade till att människors upplevelser av exempelvis äldre bebyggelse eller landskap
som präglats av människan under en längre tid. De
kan i den meningen ha en betydelse och ett värde
för boende i närområdet, besökare etc. Genom att
lägga till sociala och estetiska värden i bedömningen
kan ett begränsat kulturhistoriskt värde förstärkas.

”Värdering ur ett kulturhistoriskt perspektiv
avser en bedömning av möjligheterna att genom
exempelvis bebyggelsen och landskapet utvinna
och förmedla kunskaper om olika skeenden och
sammanhang och därigenom även förståelse av
människors livsvillkor, i skilda tider – inklusive de
förhållanden som råder idag.”
Boverket

Inledning

LÄSANVISNING
Kulturmiljöprogrammet består av tre huvudsakliga
delar.
I den första delen redovisas några viktiga nyckelbegrepp och centrala aktörer i kulturmiljöarbetet. Dessutom redovisas gällande lagskydd, nationella intressen,
mål och riktlinjer. Därpå följer ett kapitel om Inriktning
för kulturmiljöarbetet som syftar till att ge en bild
av hur kommunen bidrar till att bevara, utveckla och
använda sina kulturmiljöer. I avsnittet Kulturmiljö i planering, gestaltning och byggande presenteras generella
riktlinjer för kulturmiljöarbetet i Åredalen. Här ges även
exempel på hur nytillskott kan samspela med topografi
och befintlig bebyggelse.
Del två består av en Landskaps- och bebyggelsehistorisk
översikt. Den är tematiskt indelad och syftar till att ge
ett övergripande sammanhang till miljöbeskrivningarna. I kapitlet finns även ett avsnitt som beskriver den
agrara byggnadstraditionen i Åredalen
I den tredje delen av kulturmiljöprogrammet presenteras de sexton delområdena som Åredalen delats in i.
För varje område beskrivs vilka karaktärsdrag och kvalitéer som fungerar som värdebärare, det vill säga de
egenskaper som ger området dess specifika kulturhistoriska värden. Utifrån dessa karaktärsdrag och kvalitéer
redovisas riktlinjer för framtida utveckling med fokus
på att värna samt möjliggöra användning och utveckling av miljöerna. I redovisningarna av delområdena har
resultat från dialogaktiviteterna vägts in och integrerats
i materialet.
Riktlinjerna riktar sig såväl till kommunens fortsatta
samhällsplanering och bygglovshantering som till den
enskilda medborgaren eller fastighetsägaren. Beskrivningarna av tätorterna Åre och Duved är utökade på
grund av sin större komplexitet.

Inledning


Kulturmiljön berättar något om den tid som varit och hur människor levde förr. Men spåren ger också
perspektiv på vår egen samtid och förklarar varför landskapet ser ut som det gör. Foto: Sweco Architects

BEGREPP
KULTURMILJÖ
Med kulturmiljö menas de avtryck och spår som
människan gjort som berättar om de historiska
skeenden och processer som lett fram till dagens
landskap. Samhällsförändringar och människors
livsvillkor och levnadssätt under olika tider kan

följas i landskapets fysiska strukturer, samband
och rörelsemönster. Det kan gälla allt från enskilda
byggnader till stora landskapsavsnitt och tidsmässigt spänna över allt från förhistoriska lämningar
till dagens bebyggelsemiljöer. Kulturmiljön bidrar
till en stimulerande livsmiljö och är en viktig resurs
för rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring
samt lokal och regional tillväxt.
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BIOLOGISKT KULTURARV

LANDSKAP

ROBUSTA ELLER SÅRBARA LANDSKAP

Kulturarv kan vara nära förknippat med natur och
biologisk mångfald. Begreppet biologiskt kulturarv
handlar om hur naturen formats och påverkats av
människan. Kort sagt – natur som berättar om kultur. Det biologiska kulturarvet omfattar ekosystem,
naturtyper och arter som uppstått, utvecklats, eller
gynnats genom människans nyttjande av landskapet. En långsiktig fortlevnad av arvet förutsätter
eller påverkas positivt av brukande och skötsel. En
äng med flora och fauna som är beroende av att
marken slås och betas är ett klassiskt exempel.

Den europeiska landskapskonventionen, ELC, definierar
landskap som ”ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av samspelet mellan
naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Landskapet är den
helhet där allting händer. I landskapet möts en mångfald av
värden och tillgångar. Det är grunden för en god livsmiljö,
biologisk mångfald, ekonomisk utveckling samt lokal och
regional tillväxt.

Relaterat till förändringsituationer går det att tala om
sårbara och robusta landskap. Ett robust landskap
kan anses tåla storskaliga förändringar, vilket innebär att de landskapskvaliteter som förknippas med
landskapet förblir tydliga och upplevelsebara även
efter en exploatering. I ett landskap som däremot
bedöms som sårbart riskerar viktiga landskapskvaliteter att gå förlorade vid större förändringar eller
införande av nya strukturer i landskapet. Naturligtvis
beror landskapets känslighet på vilken typ av förändring landskapet står inför. Inga landskap tål alla
typer av förändringar, och få landskap är känsliga
för alla typer av förändringar.

Många växter är beroende av en lång och kontinuerlig
hävd.

Turismen är en viktig och växande näring där landskapets
kultur- och naturvärden är viktiga resurser. Idag använder
allt fler människor fjällandskapet för fritid och rekreation.
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Landskapsförändringar bör ske på ett sätt som förstärker
och utvecklar landskapets mångfald och kvaliteter. För att
tillvarata landskapet som en resurs krävs en medveten och
hållbar förvaltning av alla typer av landskap. Europeiska
landskapskonventionen visar på behovet av att förvalta
landskapet med dess natur- och kulturvärden för dagens
invånare och framtida generationer. Både planeringen och
förvaltningen av landskapet ska, enligt konventionen, involvera landskapets brukare och intressenter.

Idag använder allt fler människor fjällandskapet
för fritid och rekreation. Foto Ingela Spijkerman.

Inledning

LAGSTIFTNING

Vid sidan av kulturmiljölagen är plan- och bygglagen samt miljöbalken den lagstiftning som oftast
berör kulturmiljöer och kulturmiljövärden. Här
nedan ges en kort genomgång av de lagrum som
många gånger är aktuella i relation till värdefulla
kulturmiljöer och bebyggelse.

digt och oberoende av om en åtgärd är bygglovseller anmälningspliktig eller inte. Det gäller även om
kommunen inte i förväg har tydliggjort varsamhetskraven.

underhållas så att de tekniska egenskaper som
avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet skall
anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt

PBL 2 KAP

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)

Allmänna och enskilda intressen

Plan- och bygglagen reglerar hur mark- och vattenområden används och utvecklas. Lagen fastställer
att planläggningen av mark- och vattenområden är
en kommunal angelägenhet och ställer krav på att
kommunen upprättar en översiktsplan över hela
kommunen. Lagen innehåller föreskrifter om bland
annat detaljplaner och bygglov.

6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk
utformas och placeras på den avsedda marken på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till.

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

Planläggning ska enligt andra kapitlet ske med
hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden och
främja “ändamålsenlig struktur och en estetiskt
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden
och kommunikationsleder”.
Lagen fastställer att byggnader eller områden som
är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.
För alla byggnader gäller varsamhetskravet. Detta
gäller vid alla ändringar, såväl utvändigt som invän-

Lagstiftning


1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan […]

PBL 8 KAP
Förbud mot förvanskning
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas.
Underhåll och varsamhet
14 § Ett byggnadsverk skall hållas i vårdat skick och

KULTURMILJÖLAGEN (KML)
Kulturmiljölagens övergripande syfte är att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer
tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. I kulturmiljölagen finns bestämmelser om fornlämningar,
byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, kulturföremål och ortnamn.
”Det är en nationell angelägenhet att skydda
och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete
ska se till att skador på kulturmiljön undviks
eller begränsas.”
Kulturmiljölagens portalparagraf
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KML 1 KAP

KML 4 KAP

God ortsnamnssed

Kyrkliga kulturminnen

God ortnamnssed ska iakttas vid statlig och kommunal verksamhet och innebär bland annat att
hävdvunna ortnamn inte får ändras utan starka
skäl.

Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser uppförda före 1940 är skyddade som kyrkliga
kulturminnen och får inte ändras utan tillstånd från
länsstyrelsen. Detsamma gäller även för vissa särskilt utpekade kyrkor och begravningsplatser uppförda efter 1940. Tillståndsplikten omfattar även
kyrkornas interiörer och kyrkliga inventarier.

KML 2 KAP
Fornlämningar
Fornlämningar är skyddade i enlighet med bestämmelser i lagen och får inte skadas. I lagen anges
vad en fornlämning är, vilken utbredning en sådan
har och hur tillståndsprövningen går till. Länsstyrelsen beslutar om fornlämningar och Riksantikvarieämbetet beslutar om fornfynd. Den som på något
sätt vill ändra en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd.

KML 3 KAP
Byggnadsminnen
Särskilt värdefulla byggnader, byggnadsmiljöer,
parker eller trädgårdar kan skyddas som byggnadsminne. För att en byggnad ska kunna förklaras som
byggnadsminne ska vissa kriterier vara uppfyllda.
Vid en byggnadsminnesförklaring fastställs skyddsbestämmelser som syftar till att byggnaden eller
miljöns kulturhistoriska värden och karaktärsdrag
bevaras. För ändringar eller ombyggnader av ett
byggnadsminne krävs tillstånd från länsstyrelsen.
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MILJÖBALKEN (MB)
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. I miljöbalkens miljöbegrepp ingår även kulturmiljön och i balken finns ett antal bestämmelser
till skydd för kulturvärdena.

KULTURMILJÖER SOM ALLMÄNT
INTRESSE
Kulturmiljöer som bedöms ha betydelse ur allmän
synpunkt ska så långt möjligt skyddas mot påtaglig
skada vid olika myndighetsbeslut om ändrad markoch vattenanvändning. Detta gäller bland annat
de kulturmiljöer som i många fall finns redovisade
i regionala eller kommunala kulturmiljöprogram.
Dock ställer lagen inga krav på att områden av allmänt intresse ska vara angivna eller redovisade i
förväg.

RIKSINTRESSEN ENLIGT
MILJÖBALKENS 3 KAP
Riksintressen enligt kapitel 3 miljöbalken är nationellt betydelsefulla områden som sammantaget
ger en bred bild av samhällets historia, så som den
återspeglas i landskapet, med regionala variationer
och särdrag. De omfattar därmed landskap och
bebyggelsemiljöer som särskilt väl återspeglar viktiga historiska skeenden och samhällsprocesser. I
dessa områden väger de kulturhistoriska värdena
särskilt tungt vid beslut om ändrad användning av
mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Riksintressen ska skyddas mot påtaglig skada på de värden som legat till grund för utpekandet. Genom att
låta de kulturhistoriska värdena vara tongivande vid
förändringar kan också deras potential för framtida
utveckling tas tillvara. I Sverige finns omkring 1700
områden som är av riksintresse för kulturmiljövården.

KULTURRESERVAT
Bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap
styrs också med skyddsinstrumentet kulturreservat.
I ett kulturreservat kan hela områdets natur- och
kulturmiljövärden skyddas och vårdas, inklusive
byggnader, anläggningar, fornlämningar och mark.
Även sådana värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner kan hanteras inom
ramen för förvaltningen av ett kulturreservat.

Lagstiftning

NATIONELLA MÅL OCH RIKTLINJER
MILJÖMÅL SOM BERÖR
KULTURMILJÖN
Sveriges miljömål utgör den gemensamma plattformen för arbetet med miljön. De 16 målen som riksdagen fattat beslut om ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och
internationellt. Centrala myndigheter, länsstyrelser,
kommuner och näringsliv har ansvar för arbetet
med att genomföra åtgärder. Naturvårdsverket har
det samordnade ansvaret för genomförandet. Kulturmiljön berörs i flera av miljömålen:

GOD BEBYGGD MILJÖ
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.

NATIONELLA MÅL FÖR
KULTURMILJÖARBETET

blivit tydligare att kulturmiljöarbete befinner sig
i en skärningspunkt mellan olika politikområden,
såsom kulturpolitik, miljöpolitik och samhällsplanering och att behovet av tvärsektoriellt arbete har
ökat.
I enlighet med målen ska det statliga kulturmiljöarbetet främja:
•

Ett hållbart samhälle med en mångfald av
kulturmiljöer som bevaras, används och
utvecklas

•

Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet
och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön

•

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljö
som gemensam källa till kunskap, bildning
och upplevelser

•

En helhetssyn på förvaltningen av landskapet
som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas.

LEVANDE SKOGAR
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Nationella mål och riktlinjer

”Syftet med översynen av målen för arbetet
med kulturmiljön är att skapa goda förutsättningar för ett offensivt kulturmiljöarbete som
aktivt bidrar till ökad livskvalitet och att humanistiska perspektiv ges utrymme att påverka
samhällsutvecklingen”
Kommittédirektiv 2011:17 Översyn av
lagstiftning och nationella mål på kulturmiljöområdet Regeringens proposition
2012/13:96 Kulturmiljöns
mångfald s. 35 och 36
De nationella målen för kulturmiljöarbetet gäller
sedan 2014. Målen ska styra de statliga insatserna
på kulturmiljöområdet och vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och kommunal nivå.
Genom målen har det skett en förskjutning – från
en tonvikt på bevarande till hur kulturmiljöarbetet
kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det har

POLITIK FÖR GESTALTAD
LIVSMILJÖ
Målen för politiken från 2018 tar ett helhetsgrepp
om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör
en samlad nationell arkitekturpolicy. Det politiska
målet slår fast att arkitektur, form, design, konst
och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget. Kulturhistoriska värden ska tas tillvara och
utvecklas. Det innebär att gestaltning av den befintliga livsmiljön och förvaltning av de kulturvärden
som finns där är en lika viktig uppgift som skapandet av nya områden.
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AKTÖRER

Bidrag till kulturmiljövård

ÅRE KOMMUN
Åre kommun har ansvar för kulturmiljöfrågor inom
kommunen genom planering, beslut, handläggning
och rådgivning med utgångspunkt i miljöbalkens
och plan- och bygglagens syfte att skydda kulturhistorisk bebyggelse.
Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument för
det kommunala kulturmiljöarbetet. Utifrån denna
görs fördjupade översiktsplaner, planprogram samt
detaljplaner.

LÄNSSTYRELSEN JÄMTLANDS
LÄN
Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra
kulturmiljöer skyddade genom kulturmiljölagen och
om bidrag för att vårda dem. Länsstyrelsen fördelar
även arkeologiska uppdrag till företag. Länsstyrelsen har tillstyrkt medel för framtagande av föreliggande kulturmiljöprogram.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

En plats är aldrig ett oskrivet blad. Överallt finns
någonting som berättar om samhällsutvecklingen
och historien eller som förmedlar en särskild karaktär. Därför är en kulturmiljöanalys ett viktigt förarbete inför en exploatering, för att ta reda på vilka
värden som är viktiga att bevara och vilka karaktärsdrag som är viktiga att beakta vid förändring.

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige
som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Myndigheten lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer
det nationella arbetet med att bevara, använda och
utveckla kulturarvet så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.

Det långsiktiga skydd som kommunen har möjlighet
att ge en byggnad är det som fastställs i en detaljplan i form av rivningsförbud eller andra skyddsbestämmelser. Men det finns flera möjligheter att
reglera utformning av både nya och gamla byggnader samt omkringliggande miljö så att en förändring
respekterar, förmedlar och till och med förstärker de
kulturhistoriska värdena.

Myndigheten förvaltar också nationella databaser för
kulturhistorisk information såsom Fornsök, Kringla,
Samla, Aktuell Arkeologi, K-samsök och Bebyggelseregistret. Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag till
länsstyrelserna för vidare fördelning till insatser för
bland annat byggnadsvård, fornvård, kulturreservat
och arkeologiska insatser. Myndigheten fördelar
även bidrag till ideella organisationer och arbetslivsmuseer.
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Riksdagen beslutar om medel till kulturmiljövård.
Anslaget fördelas till länen av Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen fattar därefter beslut om hur
bidragsmedlen fördelas inom länet. Den som äger
eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull miljö
i Jämtlands län kan därför söka bidrag hos länsstyrelsen. Bidrag kan sökas för exempelvis vård
av fornlämningar, kulturlandskap och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, till vissa arkeologiska
undersökningar, till informationsinsatser samt till
kunskapsuppbyggnad och vissa utredningar. För
mer information kring bidrag till förvaltning av
värdefulla kulturmiljöer hänvisas till kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen i Jämtlands län.

JAMTLI
Jamtli är ett regionalt museum och är en stiftelse
som ägs/styrs gemensamt av Region Jämtland
Härjedalen, Östersunds kommun, föreningen Heimbygda och Jämtlands läns konstförening.

CIVILSAMHÄLLET
Civilsamhällets engagemang har en stor betydelse
för att kulturmiljöer tas om hand och brukas. I Åre
kommun är exempelvis hembygdsrörelsen stark
och hembygdsgårdarna hjälper till att bevara bygdens historia.

Aktörer

Åredalen har ett varierat landskap. Foto: Jamtli

Aktörer
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NATIONELLA INTRESSEN

I följande avsnitt listas de områden, byggnader och
objekt som omfattas av kulturmiljölagen och miljöbalken och som har ett kulturhistoriskt värde på en
nationell nivå.

RIKSINTRESSEOMRÅDEN
I Åredalen finns två områden som är utpekade som
riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap. 6 §.

Åredalen (Z 32)
Motivering:

Motivering:

A. Älvdalsbygd på Åresjöns norra sida med bebyggelsekontinuitet från järnåldern.

Odlingslandskap på Indalsälvens norra sida med
dominerande inslag av 1800-talsbebyggelse samt
lämningar efter Duveds skans.

B. Turistorten Åre samhälle med medeltidskyrka.
(Bymiljö).
Uttryck för riksintresset
1800-talsbebyggelse på många gårdar och i odlingsmarken.
B. Den tidiga turismens byggnader med hotell och
villor i nationalromantisk stil, de flesta kring det
tidigt stadsplanelagda området som sträcker sig från
järnvägsstationen och parken upp till bergbanan från
1910-talet med dalstationen vid Åre torg och toppstationen vid hotellet Fjällgården. I samhället ligger
Åre medeltida kyrka och ovanför centrum ligger Tottens by med flera tätt sammanträngda gårdar på en
smal hylla i fjällsluttningen.
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Forsa – Duved (Z 33)

Uttryck för riksintresset:
Stora och påkostade mangårdsbyggnader från tidigt
1800-tal på flera av gårdarna, lador i den öppna
odlingsmarken.
I området ingår även:
Duveds skansanläggning med redutt vid Indalsälvens
strand som var utgångspunkten för fälttåget mot
Norge 1718. Karolinermonument.

Nationella intressen

BYGGNADSMINNEN
Byggnadsminnen är utpekade byggnader eller
anläggningar med ”synnerligen högt kulturhistoriskt värde” som skyddas enligt Kulturmiljölagens
kapitel 3. Det är Länsstyrelsen som beslutar om
byggnadsminnen och som tillståndsprövar eventuella ändringar som kan strida mot de upprättade
skyddsföreskrifterna för respektive byggnadsminnesmiljö.

STATLIGA BYGGNADSMINNEN
De statliga byggnadsminnena ägs av staten och
berättar viktiga delar av Sveriges och den statliga
förvaltningens historia. Det finns drygt 280 statliga
byggnadsminnen i form av exempelvis kungliga
slott, regerings- och domstolsbyggnader, försvarsanläggningar, broar, fyrar och järnvägsmiljöer.
Dessa skyddas genom förordningen (2013:558) om
statliga byggnadsminnen.

Nationella intressen

Det är regeringen som beslutar om en statlig byggnad eller anläggning ska bli statligt byggnadsminne.
Riksantikvarieämbetet lämnar, efter samråd med de
statliga förvaltarna, förslag på nya statliga byggnadsminnen och ansvarar för tillsynen över dem.

I kulturmiljöprogrammet har information om förekomst av fornlämningar inhämtats från Riksantikvarieämbetes fornsök. Fornminnesinventeringen inom
aktuellt område utfördes inom vissa delar under
tidigt 70-tal, medan andra delar har inventerats
under senare tid.

FORNLÄMNINGAR

I registret över fornlämningar anges lämningens
antikvariska bedömning. Förutom fornlämning,
finns den antikvariska bedömningen möjlig fornlämning som innebär att en datering av platsen
behövs för att avgöra om den är lagskyddad respektive kulturhistorisk lämning som innebär att det
är länsstyrelsen som bedömer om det kan bli aktuellt för arkeologiska åtgärder.

Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen och till varje fornlämning hör ett fornlämningsområde. Länsstyrelsen bedömer omfattningen av fornlämningsområden.
För att en lämning ska vara skyddad som fornlämning
enligt KML ska den vara en lämning efter mänsklig
verksamhet, tillkommit genom äldre tiders bruk och
vara varaktigt övergiven. Det innebär att en lämning
inte kan antas vara en fornlämning om den tillkommit
1850 eller senare. Länsstyrelsen kan dock fornlämningsförklara en sådan lämning om det finns särskilda
skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

Kulturlämningar skyddas enligt Skogsvårdslagen.
Denna säger att vid all skötsel av skog ska skador i
och invid kulturmiljöer förhindras.
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INRIKTNING FÖR KULTURMILJÖARBETET

Kulturmiljöprogrammets utpekande av vilka miljöer
och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla är
till hjälp för att avgöra när särskild hänsyn bör tas
i planering och byggande. Det är också ett stöd för
att uppfylla gällande lagkrav.
Kulturmiljöerna i Åredalen är framför allt förknippade med de öppna odlingslandskapen i dalgångssluttningen och bebyggelse kopplad till turismens
utveckling. Men det finns mer att upptäcka!
Behovet av att lyfta fram kulturmiljöns mångfald
var också ett behov som framkom på dialogaktiviteterna. Ett övergripande mål är att varje tid
bör berätta sin historia genom att bibehålla varje
utvecklingsperiods signum, likt årsringarna på ett
träd. Varje årsring berättar en del av vår historia.
Kulturmiljön är en resurs i samhällsbygget snarare
än något statiskt som inte kan eller får förändras.
Kulturlandskapet och den byggda miljön fungerar
som värdefulla tillgångar som kan bidra till att
stärka Åre kommun som en attraktiv plats att bo
och verka på. Genom att uppmärksamma detta kan
både det lokala näringslivet och besöksnäringen
vinna på ett tydligt och målmedvetet arbete med
kommunens kulturmiljöer. Åredalens särpräglade
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karaktär är också något som fungerar identitetsskapande för de som bor i kommunen.
Kulturmiljöer kan vara en nutida och
framtida resurs på flera sätt:
•

•

•

Fokusområdet Levande natur- och kulturmiljöer i
Åres nya översiktsplan knyter an till de nationella
målen för kulturmiljöarbetet i och med dess fokus
på att såväl värna som utveckla kommunens kulturmiljöer. Kulturmiljöarbetet i Åre kommun utgår från
följande punkter:

Ekonomiskt – kulturmiljöer kan ge
upphov till attraktivitet för invånare,
besökare och företagare

•

Miljömässigt – varsamhet och
reinvesteringar i kulturmiljö är
hushållning med resurser.

Kulturmiljöprogrammet används som
ett värdefullt stöd och verktyg för
samhällsplanering i kommunen.

•

Socialt – kulturmiljöer är något som
många människor engagerar sig i och
samlas kring.

Kulturmiljöerna ses som en angelägen
samhällsresurs som förutsätter ett långsiktigt
arbete och synsätt.

•

Kulturmiljöarbetet är dynamiskt och hänsyn
tas till att samhällets förändringar skapar nya
kulturmiljöer.

•

Åre kommun verkar för att vara en förebild
som ägare och förvaltare av kulturhistoriskt
värdefulla miljöer.

•

Åre kommun arbetar med information,
kunskapsspridning och att uppmärksamma
och göra kulturarvet tillgängligt.

•

Genom tydlig handläggning och service
stöttar kommunen initiativ från civilsamhället
som tar ansvar för kulturmiljön.

Synen på kulturmiljön som en tillgång utgör grunden i inriktningen för kommunens arbete med frågor kopplade till kulturmiljön. Det är viktigt att kulturmiljöfrågan är med i hela planeringsprocessen,
från tidigt skede till genomförande. River vi eller
bygger bort spåren från de förflutna så försvinner
de inte bara för alltid, utan även alla de möjligheter
den ger.

Inriktning för kulturmiljöarbetet

KULTURMILJÖ I PLANERING,
GESTALTNING OCH
BYGGANDE

av immateriella kulturvärden såsom berättelser, traditioner och språk till exempel inspirera till gestaltning
och lyfta betydelsen av till synes vardagliga platser.

Gestaltning handlar såväl om hur vi tar om hand
och utvecklar befintliga miljöer som hur den
framtida bebyggelsen ska placeras och utformas.
Kulturhistoriska värden har stor betydelse för att
förstå historiska sammanhang, men bidrar även
till att skapa, stärka och utveckla platsens särdrag
och kvaliteter. Planeringsprocesser och samhällsbyggande utgör en arena med stor potential för
att skapa en positiv dynamik mellan kontinuitet
och förändring

En kombination av flera olika aspekter har stor betydelse för det slutliga resultatet vid utformning av
nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader. Det
gäller framför allt:

Olika regioner har sina egna byggnadstraditioner
som är typiska för platsen - sprungna ur landskapet, klimatet och den lokala tillgången till byggnadsmaterial. Arkitektur och landskap ska spegla
den samtid vi lever i. Arkitekturen ska kännas hållbar, vacker och funktionell men ändå kunna bära
en tolkning av den regionala byggnadstraditionen
vidare genom tiden. Vidare kan en stor mångfald

Inriktning för kulturmiljöarbetet

•

Volym/skala

•

Placering av en byggnad i relation till topografi
och anslutande bebyggelse

•

Fasadmaterial

•

Fönstersättning

•

Takform, taklutning och takbeläggning

•

Utmärkande detaljer

Beskrivning av den agrara byggnadstraditionen i
Åredalen finns som egen fördjupning i den landskapsoch bebyggelsehistoriska översikten (se sidorna 26-27).

Generella riktlinjer
Generellt i hela Åredalen bör gälla:
•

Minimera påverkan på topografin vid
nybyggnad

•

Hänsyn tas till siktstråk mot kyrkorna, andra
monument och symbolbyggnader samt över
särskilt storslagna landskapsrum och värdefulla
odlingslandskap

•

Ny bebyggelse bör samspela med den lokala
byggnadstraditionen/karaktärsdrag och
bebyggelsemönster

•

Förhöjt bygglov för så kallade attefallsåtgärder i
särskilt värdefulla områden

•

Byggnader tillkomna före 1920-talet utgör en
begränsad del av dagens byggnadsbestånd och
bör därför bevaras
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EXEMPEL - TILLÄGG I BEFINTLIGA BEBYGGELSEMILJÖER.

Modern arkitektur vid Åre torg som tar upp drag av den äldre bebyggelsen genom bland annat liggande träpanel. De olika kulörerna bidrar också till att bryta upp byggnadsvolymerna och skapa en upplevelse av mindre
volymer som samspelar med den omgivande bebyggelsen kring torgmiljön. Byggnaderna har lagts på ett respektavstånd från Bergbanan vilket också ger fria siktstråk upp mot Skutan.

18

Slutversion
2020-12-14

Exempel på avvägd och uppbruten byggnadsskala invid Åre
torg. Byggnaderna följer topografin.

Inriktning för kulturmiljöarbetet

De två bilderna visar modern
gestaltning invid Tottens byväg.
Byggnaderna samspelar väl med
den äldre bebyggelsen på platsen avseende t ex volym, taklutning, material, kulör och läge
längs med bygata. Positivt är
också att altanen vilar på stolpar som följer terrängen.

Inriktning för kulturmiljöarbetet
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DEL II

LANDSKAPS- OCH BEBYGGELSEHISTORISK ÖVERSIKT

Denna del av Kulturmiljöprogrammet syftar till att ge
en översiktlig bild av hur landskapet påverkats och
omformats genom människors aktiviteter och verksamheter över tid. Beskrivningen utgår från några
teman som bedöms vara av särskild betydelse för hur
dagens landskap ser ut. Målsättningen är inte att presentera en heltäckande bild av det historiska utvecklingsförloppet utan att med bred pensel skissa på
viktiga förutsättningar och händelser som fungerar
som en ram till miljöbeskrivningarna i programmet.

FÖRHISTORISKA SPÅR I
LANDSKAPET
De första människorna kom till Jämtland någon gång
mellan 7 000–6 000 år f.Kr. som var jägare och samlare. Tusentals fynd från deras tid har hittats runt om
i Jämtland, vid lägerplatser, längs stränder och sjöar.
Jägarfolket levde i mindre grupper och flyttade runt i

Istid

Stenålder

landskapet allt efter årstider och tillgång på vilt. Hällmålningar vittnar om älgens betydelse och en stor
mängd fångstgropar finns bevarade. Dessa kan ligga
ensamma eller i system med rader av gropar mellan
naturliga hinder i landskapet. Under bronsåldern, ca
1800 - 500 f K, utvecklades, jämsides med en jägarkultur, en herdekultur i Jämtland. Med boskapsskötsel kom bosättningarna att få ett fastare mönster. Av
betydelse för människorna, faunan och landskapsbilden var att omkring 500 år f.Kr. gjorde granen sitt
intåg till Jämtland från norr. Under senare delen av
järnåldern, ca 400 - 1050 e Kr, skedde en uppodling
av Åredalen av fastboende. Den nya metallen järn
underlättade jordbruksarbetet. Etableringen av jordbruk i Åredalen stöds bland annat av de omkring 15
kända gravhögar från senare delen av perioden, vanligen kallad Vikingatiden.

Bronsålder

Bilden visar en fångstgrop, från Strömsund i Jämtland.

Järnålder

Medeltid

Ny tid

Industrialism

Nutid

Föregående sida: Duvedsgården. Foto bearbetat av Tyréns AB.

Landskaps- och bebyggelsehistorisk översikt
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SAMISKT KULTURARV
I det samiska kulturlandskapet finns lämningar efter
jakt, fiske och renskötsel. Även nybyggen och småjordbruk hör hemma i detta landskap, liksom samlingslokaler, föreningshus, kapell och kyrkstäder.
Åredalen är sedan förhistoriskt tid ett renbetesland,
där samerna flyttade med sina renar till olika platser beroende på årstid. Det samiska kulturlandskapet har förändrats utifrån den ekonomi som varit
rådande och innehåller därför spår från fångssamhälle, tamrenskötsel liksom lämningar efter nybyg-

gare, fiskare och sockenlappar som utförde arbetsuppgifter åt bönder.
I jakt- och fångstsamhället jagade man vildrenar och
andra vilda djur. Renskötsel i större skala har funnits sedan 1600-talet. Rennäringen har skapat ett
storskaligt beteslandskap präglat av många århundradens renbete. Samtidigt lämnar den samiska kulturen få andra fysiska spår efter sig. Synliga lämningar
efter visten med kåtor kan vara en ring av stenar eller
en öppen glänta med frodig grönska. Stalotomternas
synbara lämningar kan vara ovala nedsänkta ytor.

Den samiska kulturen har avsatt sparsamt med spår i landskapet. Bilden
visar en plats med lämningar efter en kåta. Lämningarna syns som en
rund ring omgiven av en låg torvvall. Foto: Ewa Ljungdal, Gaaltije

22

Slutversion
2020-12-14

Renvallar, härdar, kokgropar och förvaringsgropar
liksom grunder efter förvaringsbodar eller andra
byggnader, kan vara andra synliga spår i landskapet.
Samiska immateriella arv kan förekomma i form av
exempelvis namn på platser och platser med tradition.
I fornlämningsregistret är inga samiska lämningar
registrerade området för den fördjupade översiktsplanen. Ett antal fångstgropar finns inom det aktuella
området. Fångstgroparna kan vara samiska men kan
även ha nyttjats av områdets fjällhemman.

Tillagning av det samiska tunnbrödet gáhkku över eld. Foto: Ingela Spijkerman
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ODLINGSLANDSKAP MED
KONTINUITET
Jordbruket i Åredalen har kontinuitet sedan senare delen av
järnåldern då klimatet var varmare än idag. Även boskapsskötseln och buföringen (sommarbete) blir under denna period mer
omfattande, när fjällkon blir en del av faunan. Med den ökade
medeltemperaturen och en befolkningstillväxt expanderade
jordbruket under medeltiden.
Ensamgårdar och byar förlades till naturliga terrasser eller platåer i det kuperade landskapet. Byarna var i regel små med två
till fyra gårdar på rad utmed bygatan eller samlad i klungor.
Marken var uppdelad i inägor närmast gården med åkermark
samt utägor, med skog och fjäll. Här bedrevs såväl bete som
utmarksslåtter vid fuktiga marker nere vid älven och myrslåtter uppe i fjäll- och skogsmark. Ängsbruket var centralt. Ju
större och bördigare ängar man hade, desto mer djur kunde
man föda över vintern. Ju mer djur man kunde hålla, desto mer
gödsel fick man till åkrarna. Denna huvudsakliga organisation
av jordbruket stod sig fram till 1800-talets stora reformer och
introduktionen av konstgödsel.
Jordbrukets expansion bröts vid mitten av 1300-talet då norra
Europa drabbades av en svår agrar kris med kraftig befolkningsminskning som följd. Flera faktorer samverkade, såsom
krig, en allmän klimatförsämring och pesten. Jordbruket i
Jämtland drabbades hårt vilket medförde att många gårdar
övergavs.
Ödesböle är ett jämtländskt dialektord för ödegård och antalet
ödelagda gårdar under medeltiden är bland av Europas största.
Av Jämtlands cirka 600 ödesbölen finns 27 stycken i Åre
socken. Många ödesbölen övertogs av grannar och markerna
fortsatte att brukas för slåtter och bete. Idag är de flesta ödesbölen beväxta med skog, men spår finns av fossil åkermark
innehållande terrasskanter och odlingsrösen. Krisen blir utdragen. Inte förrän 1500-talet och framåt började befolkningen
och nyodlingen öka igen.

Landskaps- och bebyggelsehistorisk översikt

Flygfoto över ödesbölet Svedäng. Foto: Riksantikvarieämbetet
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Ängslador var vanligt förekommande i Åredalen. Dessa
var allt som oftast belägna på ängsmarker som låg på ett
större avstånd från gårdscentrum. Här förvarades det torra
höet under sommaren, och kunde sedan lättare köras hem
på vinterföret. Ladorna är ett uttryck för boskapsskötselns
dominans i området och var en nödvändighet för att djuren
skulle överleva vintern. Även om många lador försvunnit,
finns det tillräckligt många kvar för att de ska vara karaktärs- och identitetsskapande för landskapet.
En annan byggnad som representerar äldre tiders lantbruk
i Åredalen är härbret. I härbret förvarades spannmål och
ofta placerades härbret en bit från gården, för att inte riskera det livsviktiga utsädet om en brand skulle uppstå på
gården. En gård hade alltid ett härbre, men kunde även ha
både en och två. De äldsta bevarade trähusen i Norrland
är härbren eftersom de var mycket väl timrade, uppförda
på stolpar och ett stycke utanför gårdsmiljön. Sommartid
kunde även härbret användas som sovkammare.

Odlingslandskap vid Björnänge på 1920-talet. Källa: Sweco Architechts

En effekt av krisen var att boskapsskötseln och gårdarnas
utmarker fick en större betydelse för böndernas ekonomi.
Ett fäbodsväsende utvecklades, med bosättningar under
sommarhalvåret för att utnyttja utmarkens betesresurser
och förädla mjölk till hållbara produkter. Fäboden var en
specialiserad kvinnlig arbetsplats och här fanns byggnader
för människor, boskap och mjölkhantering. Från mitten av
1800-talet lades fäbodar succesivt ner, även om de i vissa
områden levde kvar till efter andra världskriget. Omvand-
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ling av jordbruket med bland annat växelbruk, minskad
djurhållning och skogens ökade värde, industrialiseringen
med uppkomsten av mejerier är exempel på faktorer som
kan förklara avvecklingen av fäbodväsendet (Larsson, J
2009). I Åredalen finns ett fäbodområde i Tegfjället. I
gränslandet mellan barrskog/björkskog och innan kalfjället
tar vid, finns det flera namn som slutar på -vall: Vikvallen,
Björnängsvallen, Hästskovallen, Forsavallarna med flera och
det är troligt att det är platser där fäbodar tidigare funnits.

Den agrara revolutionen är en samlande benämning av
förändringar som effektiviserade jordbruket från senare
delen 1700-talet. För ett väl fungerande jordbruk behövs ett
system som reglerar vem som har nyttjanderätt till en viss
markbit. Från medeltiden fram till senare delen av 1700talet gällde någon form av tegskifte och ägoblandning på
inägomarken, medan utmarken var en gemensam resurs.
I Åredalen genomförs först storskiften, eller i vissa fall
enskiften, i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet.
Laga skiftet, vars förordning kom 1827, är den jordbruksreform som i störst utsträckning kom att påverka
odlingslandskapet i Åredalen. Den innebar att varje bondes ägor samlades med målet att sammanföra dem till
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ett enda område. För många byar innebar laga skiftet
att gårdarna flyttade ut till nya bebyggelselägen. Även
den gemensamt ägda och nyttjade utmarken delades i
många fall upp mellan gårdarna. En ny bebyggelsestruktur uppstod i Åredalen då den tidigare täta bebyggelsen
på bytomterna luckrades upp när gårdar flyttade till nya
lägen längre ner i dalgången. Skiftena innebar också att
många äldre hägnadssystem revs och nya uppfördes i
linje med de uppkomna ägogränserna. Även vägsystemet påverkades av omarronderingarna av ägorna.
I samband med laga skiftet infördes cirkulationsjordbruk vilket innebar ett växelbruk av olika grödor på
markerna. Nya redskap och förbättrade jordbruksmetoder gav också ökad produktion. Samtidigt introducerades vallodlingen, vilket innebar att bönderna började att
producera såväl människors föda som djurens foder på
åkermarken. Detta gjorde tillsammans med konstgödsling ängsmarken alltmer överflödig.
Det ökade välståndet som kom med rationaliseringar
av jordbruket och förbättrade transportmöjligheter på
järnvägen manifesterades och är idag tydligt i de stora
och påkostade mangårdsbyggnaderna från 1800-talet
på flera av gårdarna i Åredalen. Även byggnadsskicket
förändrades. De traditionella parstugorna efterträddes
av panelklädda boningshus i en och en halv våning.
Ladugårdarna blev större, luftigare och inrymde fler
funktioner än tidigare.

I skifteskartor framgår hur marken delades in. Storskifteskarta över Tottens by, 1779. Karta: Lantmäteriet

Tillgången på konstgödsel gav ökade skördar och för att
öka utrymmet i de timrade ladorna, höjdes ladans tak
genom en påbyggnad av stående panel ovanför översta
timrade varvet.

möjlighet att försörja sig genom egen mark. Torp och
torpgrunder ligger ofta i lite perifera lägen i skogsbrynen, eller i skogen på utmarken.

Under 1700–1800-talen ökade antalet torpare och
backstusittare och andra obesuttna i antal som saknade

Småjordbruken har, liksom på andra platser i Sverige, i
hög grad försvunnit och turismen har inneburit en stor

Landskaps- och bebyggelsehistorisk översikt

expansion av fritidshus och hotell. Jordbrukets
betydelse och utveckling i Åredalen är dock fortfarande läsbart genom bland annat öppna brukade
marker, gränszoner till utmarker, byggnader och
bebyggelselägen, vilka många har lång platskontinuitet.
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FÖRDJUPNING – DEN AGRARA BYGGNADSTRADITIONEN I ÅREDALEN

De solbelysta sydvästsluttningarna ner mot Åresjön
karaktäriseras till stora delar av ett storslaget odlingslandskap. Kännetecknande för Åredalen är att en gård
består av ett stort antal mindre ekonomibyggnader,
var och en med sin funktion. Detta benämnes som
månghussystem. En del av ekonomibyggnaderna låg
också utanför gårdcentra. Gårdarna är placerade på
naturliga terrasser och platåer i landskapet eller i så
kallat lidläge, sluttande ner mot älven. Radbyar, med
gårdar placerade på rad utmed bygatan, är vanligt

förekommande och karaktäristiskt för Åredalen. Bebyggelse samlad i klungor förekommer också.
En majoritet av den äldre bebyggelsen i Åredalens byar
utgörs av timrade, rödfärgade byggnader. Många är
också försedda med panel, oftast stående locklistpanel.
Lador och mindre ekonomibyggnader är ibland ofärgade med bart timmer. De äldre mangårdsbyggnaderna
utgörs vanligen av en parstuga i två våningar. Den stora
andelen rödfärgade byggnader kan sannolikt ha en
koppling till den närliggande Fröå koppargruva.

Mangårdsbyggnad i form av den för Åredalen karaktäristiska rödmålade parstugan. Oppgården Björnänge 3:16.
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Från 1800-talets senare del finns även tidstypiska
mangårdsbyggnader uppförda i resvirke, med
6-delad plan och ibland även större varianter med
tinnar och torn. Panelen, som kan vara både stående och liggande delas av med listverk. Traditionellt är dessa byggnader målade med linoljefärg
i ljusare kulörer. Snickarglädje och verandor i en
eller två våningar hör också till tiden.

I den fördjupade översiktsplanen redovisas exempel på gårdsbildningar. Bild: Åre kommun
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Exempel på karakteristiska byggnader inom Åredalen.
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KOMMUNIKATIONER I
GRÄNSBYGD
Åredalen kännetecknas av överregionala transportstråk i öst-västlig riktning. Därtill ett kompletterande lokalt småskaligt vägnät som löper i nordsydlig riktning mellan fjäll och älv kopplat till byarnas
och gårdarnas markanvändning.
Åredalen har varit historiskt betydelsefull för kommunikationer mellan Sverige och Norge. Under vikingatid fanns täta kontakter mellan bebyggarna i norska

Trøndelag och invånarna kring Storsjön, och en av
de då mer använda vägarna löpte genom Åredalen
med vinterväg på den frusna älven. På medeltiden
stannade tusentals pilgrimer från hela Europa vid Åre
gamla kyrka, under sin vandring till Olav den heliges grav i Nidarosdomen. Reformationen minskade
antalet pilgrimer, och i Sverige blev pilgrimsvandring
förbjuden i mitten på 1500-talet. S:t Olavsleden, som
är världens nordligaste pilgrimsled, har idag åter blivit en populär vandringsled. Landsvägen var även det
stråk som användes av Jämtländska forbönderna på
väg till norska marknaden i Trondheim och Levanger.

Krigsperioden från 1500-talets början till och med
1700-talet innebar att Jämtlands statstillhörighet skiftade mellan Sverige och Norge. Duved skans vittnar om
Åredalens kommunikativa läge i gränstrakt. Skansen
var strategiskt belägen vid Indalsälven och landsvägen till Norge och var utgångspunkt för karolinernas
anfall mot Norge, 1718. Idag syns endast konturerna
av försvarsanläggningen som lades ner 1734. På väg
hem från det avbrutna fälttåget frös ca 3000 man ihjäl
i gränsfjällen. Duveds skans var uppsamlingsplats för
överlevande. Till minne av det ödesdigra fälttåget uppfördes Karolinermonumentet i Duved, 1892.

Utsnitt från generalkarta över Jämtland från sent 1600-tal. Vägarna framgår tydligt i kartan vilket visar på deras strategiska betydelse i de dåvarande krigstiderna.
Karta: Lantmäteriet
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För att kontrollera och avgiftsbelägga handeln uppfördes tullstationer vid landsvägen. År 1696 fanns
en station invid landsvägen på en äng i Fors by som
senare kom att flyttas till Tege.
Under 1800-talet genomfördes flera åtgärder för att
förbättra kommunikationerna genom Åredalen. År
1835 drogs landsvägen mot Norge fram. Vägen kal�las idag Karl Johans väg efter dåvarande kung Karl
XIV Johan. 1857 bildades ett kommunikationsbolag
som under några år därefter bedrev en samordnad
väg- och vattentrafik genom Jämtland från väst till
öst.
Mellanriksbanans färdigställande genom Åredalen i
början av 1880-talet kom påtagligt att förändra förutsättningarna för såväl turismen som jordbruket.
Den snabbt växande staden Östersund och de industrisamhällen som etablerades längs med järnvägen
blev snabbt marknader för jordbruksvaror, från
bland annat Åredalen. Med tåget blev det också möjligt att i större omfattning än tidigare föra in exempelvis handelsgödsel, nya jordbruksredskap och
maskiner. Alltfler bönder inriktade sig mot mjölkproduktion, vilket innebar att landskapet successivt
förändrades genom att allt större del av åkerjorden
började sås med gräs (Sweco, 2017).
Jämtlandsfjällen blev tillgängliga för en större allmänhet, både från Sverige och kontinenten. Fjällen
lockade med den rena, friska luften och de vackra
vyerna, och en fjällturism började växa fram. Många
gårdar började kombinera jordbruk med att ta emot
övernattande gäster i liten skala, för att sedan i
vissa fall utöka verksamheten till hotell- och pensionatsrörelser (Sweco, 2017).
En sentida pulsåder genom landskapet är E14, tidigare E75, som byggdes 1963–65. Vägen går som
regel mellan de äldre, högre liggande, bytomterna
och de utskiftade gårdarna längre ner mot älven.
Utsnitt av landskapskarta över Undersåker och Offerdals socken år 1748. På kartan visas bland annat Åre kyrka och
Duved skans vid landsvägen. Karta: Lantmäteriet
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N 7035619
E 412995

GRUVORNA

Fornlämningsregistret visar att det även på andra
platser förekommit gruvverksamhet och spår efter
mineralletning efter brytbar malm såsom gruvhål
och skärpningar.

Fröå gruva
Åre

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Åreskutan vilar i ett tråg av kopparmalm och tunna
stråk av sulfidmalmer ligger inbäddade i en hård
bergart. Malmens ekonomiska betydelse framgår
av landskapskartan över Undersåker och Offerdals
socken år 1748 (se figur 19), där fyndigheter är markerade. År 1744 startade gruvbytning i Fröå gruva
vilken kom att få stor betydelse som arbetsplats i
bygden. Kring gruvan uppfördes torp där gruvarbetarna hade några tunnland med mark för att kunna

driva ett minde jordbruk, vilket bidrog till deras
uppehälle. För att gruvarbetarna även skulle hinna
bruka jorden arbetade de i en femdagarsvecka i
gruvan. Gruvverksamheten innebar att bönderna
i de angränsande byarna var ålagda att bidra till
verksamheten i form av kolning och transporter (Jamtli 2013). Gruvan var i drift till 1919 och
området är idag av riksintresse för kulturmiljövården och ett populärt turistmål.
E 402355

INDUSTRILÄMNINGAR I
ÅREDALEN

N 7028779

1:37 597

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

På kartan är Fröå gruva markerad i rött. Karta: Lantmäteriet,
bearbetad av Tyréns AB.

SÅGVERK
Flottning har förekommit på Åreälven. I Tegeforsen mellan
Karl Johans väg och järnvägen, anlades ett vattendrivet sågverk i slutet av 1800-talet. Sågverket var i drift fram till 1904
och det sysselsatte som mest 51 anställda under år 1900
och var en stor arbetsgivare i bygden. Idag finns några byggnader tillhörande sågverksepoken bevarade invid vägen och
disponentvillan söder om järnvägen.

Fröå gruva. Foto: Ingela Spijkerman
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Tegeforsens sågverk är en industrimiljö från sekelskiftet där
enstaka byggnader ännu är bevarade. Foto: Europeana
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TURISMENS FRAMVÄXT

att andas ren och frisk luft, vandra i naturer, se
vackra vyer och uppleva ett genuint och oförstört
Förändringen av Åre från bondby till turistort skedde
natur- och kulturlandskap. Mötet med den fjällnära
under en relativt kort tidsperiod. Genom järnvägens
allmogekulturen blev för många turister en exotisk
tillkomst med station i Åre 1882, blev fjällvärlden
upplevelse och en stark kontrast till det moderna,
tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare och
industrialiserade livet i staden.
fjällturismen började växa fram. I detta inledande
skede var det framförallt sommartid som turisterna Under 1890-talet och de första decennierna av
besökte bygden och de togs emot på gårdarna
1900-talet uppfördes ett stort antal hotell, pensioför övernattning. Vissa gårdar utökade successivt
nat och andra typer av anläggningar i anslutning till
verksamheten till hotell- och pensionatsrörelser
Åre järnvägsstation. Successivt kom de traditionella
och i många fall bedrevs fjälljordbruken och turistjordbruksbyggnader att blandas med byggnader av
anläggningarna sida vid sida. Turisterna kom för
stadskaraktär.

Pilgrimsleden går förbi Åre gamla kyrka.

Dagens vandringsleder har ofta en lång historia som färdvägar.
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Stugområde lokaliserad vid skidbacke.
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Bergbanans toppstation.

Ingenjören Carl Olof Rahm, besökte Åre första
gången 1903 och fick idén att skapa en internationell
turistort för vintersport. I Åre fanns alla möjligheter
att skapa, som någon sagt, »ett svenskt Davos«. I
Åre fanns de topografiska och klimatologiska förutsättningarna samt goda kommunikationertack vare
järnvägen. År 1910 invigdes Bergbanan från torget
till Fjällgården utifrån ambitionen att göra Åre till
en besöksort av rang. Bergbanan var lika viktig för
vandrare under sommarhalvåret som för skidturister.
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Fjällgården.

När man som turist anlände till Åre järnvägsstation
under 1910-talet var åsynen av parken som leder fram
till bergbanans dalstation vid torget och där bakom
Åreskutan, anslående. På båda sidor om parken låg
stora hotell, bland annat det vitmålade högresta Nya
Grand hotell (senare Sporthotellet) med Ture Marcus
som byggherre. Flera av dåtidens ledande svenska arkitekter, bland annat Sigge Cronstedt, Carl Güettler, PerOlof Hallman, Folke Zettervall, Per Benson och Frans
Lindskog hade engagerats för att rita hotellen och

planera gator och parker. Det visuella intrycket från
järnvägsstationen var medvetet skapat och utgjorde
porten till den moderna vintersportorten Åre.
Lagstadgad semester i slutet av 1930-talet var en
bidragande faktor till ytterligare investeringar för att
utveckla turismen i Åre, framför allt låg med fokus på
vintersport. År 1969 skapades ett nytt statligt Åreprojekt som syftade till att skapa ett skidområde som alla
skulle ha råd att åka till. Satsningen resulterade bland
annat i Åre kabinbana som invigdes 1976.
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De vandringsleder för turister som upprättats
i och omkring Åredalen bygger i många fall på
äldre stigar och färdstråk över fjällen. Leden
upp mot fäboden Fjällvallen på Mullfjället är ett
exempel liksom leden från Björnen förbi Fröåtjärn och vidare mot Fröå gruva. Den terrasserade Solstigen runt Totthummeln är en av Åres

mest kända vandringsleder och den omtalas i
tidiga beskrivningar av vandringsleder i Åre.
Solstigen ska också ha varit en del av sträckningen för en historisk led som gick mellan
Sverige och Norge. Stjärnvägen som anlades
1878 är Åres äldsta markerade vandringsled.

Vandringsleder i Åre. Bild: Håkan Wike, Creative commons
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MILITÄRA ANLÄGGNINGAR
Under andra världskriget var Västjämtland ett strategisk
betydelsefullt gränsområde mot det ockuperade Norge.
I Åre var svenska soldater förlagda och arbetade bland
annat med att placera ut tankshinder längs vägarna,
bygga ammunitionsförråd och skyttevärn. Rekryter
som sökt vapenfri tjänst fick i uppgift att bygga vägar
i försvarets tjänst. En av vägarna fick namnet Burmavägen och byggdes från Björnängegård till Totthummeln.
Burmavägen är idag en stig som passerar genom Västra
Björnen och den används både av ortsbor och av turister. Spridda inom området finns spår från denna tid i
form av skyttevärn och ammunitionsförråd.

Duveds skans på udden ut i älven. Foto: Riksantikvarieämbetet
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DEL III

DELOMRÅDEN
Åre kommun har i fördjupad översiktsplan avgränsat 16 områden enligt nedan.
Sällbacken
Duvedsbyn
Duved
Mullfjället
Tege - Ängarna
Gräftan - Ullån
Rödkullen
Åre Skidområde
Åre
Björnänge och Svedje
Björnänge by
Björnen centrum
Björnen och Sadeln
Så
Sätteråsen
Så industriområde
I följande del av kulturmiljöprogrammet beskrivs områdena. I beskrivningen
har Rödkullen slagits samman med Åre
skidområde, Björnänge och Svedje med
Björnänge by, Björnen centrum med Björnen och Sadeln.
Delområden.

Föregående sida: Björnens centrum. Foto bearbetat av Tyréns.

Delområden
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SÄLLBACKEN

LANDSKAPET

GÅRDEN BACK

Sällbacken är ett vidsträckt och relativt flackt
skogsområde som sträcker sig från ett småflikigt
odlingslandskap i söder mot skogsmarkerna i norr.
Sällbacken gränsar till E14 i söder och till Mångån i
öster. I skogsområdet ligger Duved och Forsa byars
historiska utmarker och närmare E14 gårdsmiljöer
med blandad bebyggelse och odlingslandskap. Den
gamla landsvägen passerar norr om och parallellt
med E14. Vid landsvägen har funnits en milstolpe,
vägen är idag skogsbevuxen.

Bebyggelsen är koncentrerad kring odlingsmarken
i den södra delen. En av de äldre bebyggelsemiljöerna är gården ”Back” (Duved 3:58). Mangårdsbyggnaden, uppförd på 1880-talet är en rödfärgad
parstuga i två våningar, karaktäristisk för Åredalen.
På gården finns även en före detta bryggstuga/stall
från 1870-talet, en källarbyggnad och en lada.

Det öppna landskapet i områdets södra del är att
betrakta som en bevarad helhetsmiljö där odlingslandskap och äldre bebyggelse förstärker varandra
och bidrar till ett upplevelsevärde.
Skogsmarken var historiskt byarnas utmarker som
nyttjades som betesmark och för virkes- och veduttag. Områdets myrmarksområden bidrog till betydelsefulla tillskott av vinterfoder.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER
•

•

Den fossila åkermarken omges av
skogsmark. Markområdet berättar om en
tidig uppodling i ett marginalområde och
antas tillhöra en övergiven medeltida enhet.

•

Den öppna och flikiga odlingsmarken.

•

Gränsen mellan odlingsmark och skogsmark
är viktig för förståelsen av Duveds by
historiska markanvändning.

FOSSIL ÅKERMARK
Ett område med fossil åkermark (L1946:6024) av
mycket ålderdomlig karaktär ligger i den södra delen
av skogsområdet. Den fossila åkermarken antas ha
tillhört en gårdsenhet som ödelagts under medeltiden och området är skyddad som fornlämning.
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Den äldsta byggnadstraditionen
inom delområdet representeras av
bebyggelsemiljön på gården ”Back”.
Byggnaderna är uppförda under 1870-1880tal och bebyggelsemiljöns kulturmiljövärde
stärks genom att gården omges av ett
odlingslandskap.

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING
•

Odlingsmark ska hållas fri från bebyggelse.

•

Ingen bebyggelse i brynmiljön.

•

Bevara en skogsridå mellan skogsbrynet och
odlingsmarken om ny bebyggelse planeras.

LAGSKYDD
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens
2 kapitel och får inte skadas. Lämningar får ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller på annat
sätt ändras eller skadas utan länsstyrelsen medgivande.
För byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
gäller varsamhet enligt PBL 8:17. För byggnader som
är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gäller även förvanskningsförbudet enligt PBL 8:13. Byggnaderna i
Åredalen har inventerats av Jamtli 2017.

Sällbacken

Sällbacken


Duved 3:58. Ekonomibyggnad inom gården Back. Foto: Jamtli

Duved 3:58. Bostadshus på gården Back som representerar en äldre
byggnadstradition. Foto: Jamtli

Duved 3:58. F.d stall/bryggstuga på gården Back. Foto: Jamtli

Duved 3:58. Källare inom byggnadsmiljön på gården Back.
Foto: Jamtli
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Foto över Duveds by omkring år 1958. Karolinermonumentet i förgrunden och i bakgrunden ses den öppna marken kring gården Back. Bilden hämtad från SWECO rapport 2017.
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Sällbacken

Karta över Sällbacken från 1777. Karta: Lantmäteriet

Sällbacken
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Ortofoto från omkring 1960.
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Sällbacken

Bedömningskarta Sällbacken.

Sällbacken
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DUVEDSBYN OCH FORSA
LANDSKAPET

DUVEDSBYN

Det storslagna odlingslandskapet omkring Duvedsbyn och Forsa upplevs som en sammanhängande
helhet där bebyggelse av olika slag, markanvändningsmönster och vägar tillsammans bidrar till
landskapets karaktär och historiska läsbarhet. I den
västra delen av området dominerar skogsmarkerna
med mindre gläntor av odlingsmark som övergår
till att bli alltmer sammanhängande i den östra
delen. Inom området finns flera lador som representerar äldre tiders lantbruk och är av stor betydelse för landskapsbilden. Hela området bedöms
som särskilt värdefullt.

Kulturlandskapet har en välbevarad äldre grundstruktur. En jämförelse med skifteskartan från
1880-talet visar att området endast har genomgått
små förändringar sedan 1880-talet. Karl Johans väg
kantas av odlingsmarker och endast enstaka kompletterande bebyggelse har tillkommit i områdets
östra del.

Flertalet av de särskilt värdefulla bebyggelsemiljöerna ligger i anslutning till Karl Johans väg vilket
stärker upplevelsen av att färdas längs en historisk
vägsträckning. Gårdarna har lång platskontinuitet och är i stor utsträckning traditionella till sin
utformning. De för regionen stora mangårdsbyggnaderna uttrycker välstånd.
Karl Johans väg utgjorde den centrala pulsådern
i Åredalens vägnät, såväl lokalt som för långväga
resor. Den har även varit en viktig strukturerande
faktor för bebyggelseutvecklingen. Inom området
finns även ett småskaligt vägnät, i nord-sydlig riktning, som åskådliggör lokala rörelsemönster kopplat till jordbrukets organisation, med förbindelser
mellan gårdarnas inägor och utmarker.
Område ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Forsa - Duved (Z 33).
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Duvedsbyn är en stor by i Åredalen och byn omfattade hela sex gårdar vid tiden för Laga skifte i
slutet av 1800-talet. Byn ligger utsträckt längs med
landsvägsvägen i en förhållandevis gles bebyggelsestruktur. Markerna närmast gårdarna i byn
(inägorna) har till större delen utgjorts av åkermark
medan slåttermarken sträckte sig ner mot Åresjön.
På tidigare slåttermarker finns bevarade ängslador.
I direkt anslutning till landsvägen ligger Millestgården (Duved 2:8) som tidigare var ett gästgiveri.
Dess mangårdsbyggnad från början av 1800-talet
är en rödmålad parstuga i två våningar, karaktäristisk för Åredalen och med särskilt dekorativa
snickerier. Även idag bedrivs det logi- och restaurangverksamhet inom gårdsmiljön. Millestgården är
väl synlig från E14.

en äldre mangårdsbyggnad från 1817 med brutet
tak, dels ett boningshus från 1886 som karaktäriseras av det sena 1800-talets snickarglädjestil.
På gården finns också en stallbyggnad och en för
tiden relativt stor ladugårdsbyggnad. Miljön är
välbevarad och pekas även ut i Jamtlis inventering.
Mangårdsbyggnaden på ”Östigården” (Forsa 2:137)
uppförd kring sekelskiftet 1800, är en rödmålad
parstuga i två våningar, även här med brutet tak.
Entréparti och fönster är försedda med triangulära, tempelgavelformade överstycken likt de som
återfinns på Millestgården i Duvedsbyn. De till
gårdarna hörande ekonomibyggnaderna med bland
annat ladugårdar och stall är belägna på båda sidor
landsvägen. På 1970-talet tillkom ett bostadshus,
söder om landsvägen, som smälter väl in i den välbevarade bymiljön.
Söder om bycentrat, inom fastigheten Forsa 1:16
finns ett dass som uppfördes åt de soldater som
inrymdes på Västigården under andra världskriget.
Den har flyttats efter 1945 och använts som lekstuga.
Till Forsa by hör även ”Villan” (Forsa 2:3) byggd
omkring år 1900 i nationalromantisk stil med tillhörande ladugård och uthus. Miljön är välbevarad
och utpekad i Jamtlis inventering.

FORSA BY
Forsa by ligger också i direkt anslutning till Karl
Johans väg. Byn kännetecknas av en samlad bybebyggelse med två ursprungliga gårdar i ett månghussystem. Mangårdsbyggnaderna ligger norr om
landsvägen. På ”Västigården” (Forsa 1:5) finns dels

DUVEDS SKANS OCH
KAROLINERMONUMENTET
Strategiskt på en udde i Åresjön ligger Duveds
skans som berättar om general Armfeldts fälttåg

Duvedsbyn och Forsa

med 10 000 man mot Norge 1718. Armén började
sin återmarsch tillbaka till Sverige i hårt väder. De
dåligt utrustade soldaterna led svårt och över 3000
kom aldrig tillbaka. I åkermarken vid skansen har
människoben påträffats i samband med plöjning
vilket talar för begravningar skett på platsen. Till
minne av de stupade soldaterna restes ett Karolinermonument på Runilshöjden, strax söder om
Millestgården. Karolinermonument är en obelisk
ritad av Ferdinand Boberg år 1892. Monumentet är
idag ett landmärke som bland annat kan ses från
E14. Platsen valdes med anledning av att den antas
att redan tidigare varit en befästning anlagd 1658
efter freden i Roskilde. Under 2: a världskriget kom
platsen på Runilshögen åter till användning men
nu som amfiteater där beredskapstrupperna underhölls. De båda skansarna är viktiga kulturbärare
som vittnar om orostider genom historien.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER
•

Välbevarade gårdsmiljöer i traditionella
bebyggelselägen och med lång kontinuitet.

•

•

Ingen tillkommande bebyggelse bör läggas
på befintlig eller äldre odlingsmark.

Duvedsbyns utsträckta byform med åtskild
gårdsbebyggelse längs med landsvägen.

•

•

Forsa bys sammanhållna bykaraktär med
karaktäristiska mangårdsbyggnader och en
mångfald av ekonomibyggnader.

Ny bebyggelse samt om- och tillbyggnader
ska anpassas till den befintliga
bebyggelsemiljön vad gäller gestaltade
karaktärsdrag såsom skala, volym, takvinkel
och fönstersättning.

•

Odlingslandskapet med åker- och
betesmarker, lador, diken och
brukningsvägar.

•

Bevara landsvägens sträckning och karaktär.
Vägens profil bibehålls genom att ingen
höjning eller uträtning av vägbanan sker.

•

Karl Johans väg - den gamla landsvägen
genom området som historisk och
nutida kommunikationsled och som
lokaliseringsfaktor för bebyggelse.

•

Upprätthåll småskaligt vägnät mellan
gårdsmiljöerna och tidigare utmarker
– slåttermarker vid älven och de högre
liggande skogs- och fjällområdena.

•

Den äldre gästgiveribyggnaden med ladugård
vid Karl Johans väg som inrättning för
resande längs vägarna.

•

Duveds skans och Karolinermonumentet

•

Öppna siktstråk utmed den gamla
landsvägen mot Duveds kyrka och från
byarna ner mot Åresjön.

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING
På den utstickande udden i älven ligger Duveds skans.
Foto: Jan Norman Riksantikvarieämbetet

Duvedsbyn
och Forsa


Områdesbestämmelser bör tas fram med
bland annat förhöjd bygglovsplikt för
ekonomibyggnader.

•

Beakta siktstråk mot Duveds skans,
Karolinermonumentet och mot Duveds kyrka

•

Landskapet är mycket känsligt för
förändring. Sakkunnig antikvarie krävs
vid framtida planering och bygglov.

LAGSKYDD
Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap.
6 §.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens
2 kapitel och får inte skadas. Lämningar får ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller på annat
sätt ändras eller skadas utan länsstyrelsen medgivande.
För byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
gäller varsamhet enligt PBL 8:17. För byggnader
som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gäller
även förvanskningsförbudet enligt PBL 8:13. Byggnaderna i Åredalen har inventerats av Jamtli 2017.
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Den gamla landsvägen från Forsa by mot Duveds nya kyrka. Foto: Sweco Architects
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De öppna jordbruksmarkerna i området har ett stort värde för kulturmiljön.

Duvedsbyn och Forsa

Duved 2:8.Millestgården är ett tidigare gästgiveri. Mangårdsbyggnaden är typiskt för Åredalen. Foto: Jamtli

Forsa 2:137. Östigården är en äldre mangårdsbyggnad
från omkring år 1800. Foto: Jamtli

Forsa 1:5. Västigården är en äldre mangårdsbyggnad med
brutet tak. Kring huset finns flera ekonomibyggnader av
olika åldrar. Foto: Jamtli

Forsa 1:16. Västigården. Dasset uppfördes åt de soldater som inrymdes på gården under andra världskriget.
Efter 1945 flyttades dasset och användes som lekstuga.
Foto: Jamtli

Duvedsbyn
och Forsa


Detalj av Östigårdens pardörr. Foto: Jamtli
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Ortofoto från omkring 1960.
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Duvedsbyn och Forsa

Bedömningskarta Duvedsbyn och Forsa.

Duvedsbyn
och Forsa
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DUVED
LANDSKAPET
Duved ligger på en svagt sluttande platå nedanför
Mulfjället och har bakgrund som sockencentrum
med kyrka, prästgård och skola. Omkring kyrkan
fanns tidigare ett sammanhängande odlingslandskap, som idag sträcker sig vidare mot Forsa västerrut och österut mot Tege och Ängarna. Största
delen av delområdet har historiskt tillhört Hamre by.
Under efterkrigstiden har Duveds karaktär successivt
förändrats från sockencentrum präglat av jordbruk
till en småort. Merparten av den tidigare odlingsmarken inom delområdet är idag bebyggd. Centralt
i samhället, öster om Stinsvägen, finns ett större
område med före detta odlingsmark kvar som är
under igenväxning. Förutsättningarna för att denna
mark åter ska brukas är små. Söder om järnvägen
finns också ett större område med före detta slåttermark, som bedöms ha ett bevarandeintresse för att
förstå samhällets agrara bakgrund. Söder om järnvägen domineras landskapet annars av skog som bryts
upp av mindre bebyggelsekluster och öppen mark.
Bebyggelsen i Duved är framför allt koncentrerad
mellan E14 och järnvägen. Den är generellt småskalig och består av bostadshus för permanent- och fritidsboende, hotell och pensionat kopplat till Duveds
och Åredalens utveckling som besöksmål, samt även
byggnader avsedda för handel och andra centrumfunktioner utmed Karl Johans väg. Bebyggelsen är
generellt låg och utgörs mestadels av enskilda, ej
sammanbyggda, huskroppar. Utmed Karl Johans väg
ligger bebyggelsen indragen på tomtmark, dvs inte
i gatuliv. Detta bidrar till att skapa en upplevelse
av öppenhet, med bland annat siktlinjer utmed Karl
Johans väg och mot kyrkan. Den öppna strukturen
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förstärks genom frånvaro av staket och andra synliga
tomtavgränsningar mellan husen. Duved skiljer sig därmed från Åres mer stadslika karaktär, med högre hus
vid trottoar.
Karl Johans väg, har som vägsträckning en mycket lång
historia och fungerade som pilgrimsled under medeltiden. Den har utgjort den centrala pulsådern i Åredalens
vägnät, såväl lokalt som för långväga resor fram till
byggandet av E14. Vägen går centralt genom Duved och
är historiskt sett och än idag en starkt strukturerande
faktor för bebyggelseutvecklingen. Från vägen löper
mindre gator i nord-sydlig riktning som på så sätt delar
in bebyggelsen i långsträckta kvarter. En del av Karl
Johans väg genom centrala Duved, har ändrat sträckning, men delar av den äldre sträckningen finns bevarad
i Gammalvägen.

förbättrade kommunikationer. Inte minst genom
ökad turism.
Del av delområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Forsa- Duved (Z 33).

BEBYGGELSEN I DUVED
Bebyggelsen i Duved är idag blandad och generellt
småskalig. Av den äldre bebyggelsen finns några
byggnader från 1800-talets slut, medan ett relativt
stort antal är uppförda kring 1900-talets början
och mitt. Flera av dessa äldre byggnader är dock
förändrade och ibland förvanskade. De som behållit karaktär och uttryck blir därför extra viktiga att
värna.

Stinsvägens planerade och raka struktur är ett uttryck
för hur järnvägen kommit att förändra Duved genom

Bebyggelsen från 1930-50-tal är ett tydligt uttryck
för folkhemmets och småortens framväxt. Förutom
bostadshus finns även mer eller mindre offentliga

Stinsvägen från norr, med Duvedsgården och stationen i
fonden.

Fjällarkitektur. Tidigare del av Hotell Renen, nu Brf ”Mitt
i Duved”.

Duved

byggnader av betydelse för Duveds utveckling
som samhälle, så som det tidigare kommunhuset
(Hamre 1:258) och Duveds föreningshus (Hamre
1:30). Kommunhuset, som är en gul tegelbyggnad
i 2 ½ våning, fungerar idag som bostad i form av
flerfamiljshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen. Byggnaden är även viktig som uttryck
för tiden då Duved var en egen kommun, innan
införlivandet i Åre kommun. Andra samhällsfunktioner kommer till uttryck genom exempelvis det
tidigare bankhuset (Hamre 1:12) och den motstående före detta handelsboden/affären (Hamre
1:36) invid Gammalvägen, båda idag ombyggda

till bostäder. Även servicehuset Hamregården, byggt på
1950-talet (Hamre 1:74) är ett viktigt uttryck för samhällets funktioner och utveckling.

1932 uppfördes Fjällportens pensionat (England
3:108). Runt omkring huvudbyggnaden har stugor
uppförts. Miljön berättar om Duveds expansion som
turistort.

JÄRNVÄG OCH STATIONSMILJÖ

Hotell Renen utgör en av de mer sentida och storskaliga turismsatsningarna i Duved. Den består av två
olika byggnadskomplex, idag sammanlänkade av en
förbindelsegång. Den norra byggnaden (Hamre 1:112
och 1:72) uppfördes under 1980-talet som hotellägenheter. Byggnaden har ett uttrycksfullt formspråk som
för tankarna till de omgivande fjällen. Lägenheterna
är idag omvandlade till bostadsrätter och själva hotellet inryms i den södra byggnaden (Hamre 1:101), som
vetter ut mot Karl Johans väg.

Av betydelse för Duveds utveckling var tillkomsten av
järnvägen med station och stationshus i Duved i slutet
av 1800-talet. Det äldre stationshuset ersattes 1956
med den byggnad vi ser idag, i välbevarad tidstypisk
funktionalistisk stil. Stationshuset ligger i fonden av den
raka Stinsvägen. I anslutning till stationen ligger Hotell
Duvedsgården från 1878. Järnvägen med sin sträckning
utgör ett tydligt och dominant inslag i landskapsbilden.

TURISMANKNUTEN BEBYGGELSE
Duvedsgården (Hamre 1:50) från 1878, är det äldsta
turisthotellet i Duved. Med sina tre våningar höjer sig
den röda huvudbyggnaden över såväl stationshus som
den närmast kringliggande bebyggelsen och fångar
besökarens blick.

Duved Karolinervägen med siklinje mot Duved
kyrka.

Duved


Duveds station, byggd 1956.

Inom delområdet finns också små, enkla fritidshus
som visar på olika stilideal från 1900-talet fram till
idag, bland annat i Forsa stugby.

Duvedsgården.
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KYRKOMILJÖ
Duveds kyrka uppfördes 1891 – 94 av byggmästare
Lars Reinhold Bergström efter ritningar av Överintendentsämbetets Gustaf Pettersson. Den treskeppiga
träkyrkan har ett högt västtorn med långsmal spira
som tillsammans med de höga spetsbågiga fönsteröppningarna tydligt uttrycker nygotikens ideal och
strävan efter höjdverkan. Kyrkan är mycket välbevarad och utgör ett fint exempel på de nygotiska kyrkobyggnader som uppfördes under slutet av 1800-talet
till följd av befolkningsökningen.

Kyrkobyggnaden har en central och framträdande roll i
Duved genom sin väl synliga placering och genom den
relativt småskaliga omgivande bebyggelsen. Kyrkan
bildar tillsammans med sockenstugan, prästgården
och skolan ett historiskt sett centralt beläget sockencentrum inom i Åre socken.
Prästgården (Hamre 2:44) är en ståtlig träbyggnad i två
våningar med valmat tak. Den stående panelenen är
gulmålad, medan fönster och övriga snickerier är vita.
Enligt bebyggelseregistret (RAÄ) är prästgårdsbyggnaden uppförd runt 1910. Med sina klassicistiska drag
för den även tankarna till 1920-talets arkitektur.
Prästgården från 1900-talets början.

Duved kyrka i manifest läge vid vägen.
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Sockenstugan.

Fjällgården.

Duved

Välbevarat flerbostadshus 1950-tal (Forsa 2:36).

Tidigare Duveds kommunhus.

Välbevarat bostadshus från 1900-talets första hälft. Uttryck
för folkhemsbygget. Hamre 1:70.

Välbevarat bostadshus 1900-talets första hälft (Hamre 1:54).

Välbevarat uthus från 1900-talets början (Hamre 1:54).

Tidigare Philadelphiakyrkan 1920-tal, nu bostad (Forsa 2:13).

Duved
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER
•

52

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING

De visuella kontakterna med älven och
omkringliggande fjäll och jordbruksmarker.

•

•

Duveds kyrka som landmärke och
orienteringspunkt i landskapet.

•

•

Samlad kyrkomiljö med kyrka, prästgård och
sockenstuga.

Bygg vidare på Duveds generellt låga
bebyggelseskala med friliggande hus
indraget från väg.

•

Bibehåll bebyggelsemiljöer som gör det
möjligt att läsa Duveds bebyggelseutveckling
över tid

•

Stinsvägens struktur som ”stationsgata” kan
stärkas genom förtätning i låg skala utmed
dess sträckning.

•

Vid eventuell komplettering med ny
bebyggelse mot Forsa by och område av
riksintresse bör bebyggelseskalan vara låg
och ligga bakombevarade skogsridåer.

•

Skolan som del av ett historiskt sockencentrum

•

Karl Johans vägs karaktär och funktion som
huvudstråk genom orten

•

Gammalvägen som del av äldre sträckning av
Karl Johans väg

•

Duveds järnvägsstation i tidstypisk
funktionalistisk stil och anslutande hotell
Duvedsgården som entrébyggnad för resenärer

•

Stinsvägen som stråk med stationen i fonden

•

Fjällportens pensionat

•

Det tidigare kommunhuset, som uttryck för
Duved som egen kommun

•

Bebyggelse som speglar olika tidsepoker i
Duveds utveckling
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Värna siktlinjer mot kyrkan och dess
dominerande roll i landskapsrummet

LAGSKYDD
Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3
kap. 6 §
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte skadas. Lämningar får
ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller på
annat sätt ändras eller skadas utan länsstyrelsen
medgivande. Duveds kyrkomiljö är skyddad enligt
kulturmiljölagens kapitel 4 och får inte ändras
utan Länsstyrelsens medgivande.
För byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
gäller varsamhet enligt PBL 8:17. För byggnader
som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gäller
även förvanskningsförbudet enligt PBL 8:13. Byggnaderna i Duved har inventerats av Tyréns 2020.

Duved

1. Hamre 1:256
2. Hamre 1:2
3. Hamre 1:2

Duved


Duved täthetsanalys. Generellt en
låg bebyggelsetäthet präglar Duved.
Framför allt söder om järnvägen.
Bebyggelsen är samlad i kluster med
olika karaktär beroende på tillkomst
och funktion. Endast ett fåtal kvarvarande byggnader har tydlig koppling
till det äldre jordbrukssamhället.
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Ortofoto från omkring 1960.
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Duved

Bedömningskarta Duved.

Duved
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MULLFJÄLLET

LANDSKAP
Den mycket branta terrängen genomkorsas av vattendrag och bäckraviner. Ullådalen i öster utgör ett
värdefullt område för närrekreation. Landskapet
har historiskt framför allt nyttjats som utmarker,
som betesmark, myrslåtter och till jakt. Inom området finns ett stort antal fångstgropar bland annat i
anslutning till stigar i västsluttningen av Sesselberget (L1946:5750, L1946:5015 och L1946:5036).
Närmare scoutstugan och öster om Ladmyren ligger
ytterligare fyra fångstgropar som genomkorsas av
en stig; (L1946:5670, L1946:4949, L1946:4951 och
L1946:4950). Platsnamnet Ladmyran visar att myren
varit viktig för insamling av vinterfoder. Att stigarna
passerar fångstgroparna kan visa att de användes
när fångstgroparna vittjades. Inom området ligger
Fjällvallen som är värdefull i förståelsen av det äldre
bondesamhällets markanvändning och skogsbetets
betydelse. Hamre gårdsmiljö ligger i fjällsluttningen.
Gårdsmiljön omges ännu till viss del av odlingsmark, vilken är viktig för förståelsen av livsvillkoren
vid ett fjälljordbruk. I kanten av skogen och inom
området finns spår av historisk odlingsverksamhet i
svårbrukade marginalområden.

ten av 1800-talet och i miljön ingår även de öppna
odlingsmarkerna norr och öster om gården.
Den ljusmålade mangårdsbyggnaden uppfördes
under 1800-talets mitt. Till gårdsmiljön hör också
loge, härbre och jordkällare, liksom ett mindre
bostadshus från 1923.
Gårdens omgivande öppna odlingsmarker bidrar till
miljöns kulturmiljövärde. I skogskanten ligger ett
område med fossil åkermark som ingår i skogsstyrelsens inventering Skog och Historia. Inom skogsområdet ligger även tre fångstgropar (L1946:5704,
L1946:5702, L1946:5703, L1946:5456.
Landskapets tidsdjup speglas också av tre hällmålningar i gränsen mellan den gamla odlingsytan och
skogen. På ett rektangulärt stenblock, finns en hällmålning med en människofigur som är 60 cm hög
och 28 cm bred (L1945:6). Intill finns ytterligare två
hällmålningar (L1946:9949) samt (L1945:23), vilka
båda utgörs av djurmotiv. Ett samband mellan hällmålningar och fångstgropar förekommer i Jämtland
vilket även denna miljö bekräftar.

FJÄLLVALLENS FÄBODVALL
HAMRE
Gården Hamre ligger i fjällsluttningen i ett väl exponerat läge. Gårdsläget sträcker sig tillbaka till mit-
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Fjällvallen är namnet på Berge bys fäbodvall. Fäbodstigen som leder upp till fäboden utgör idag en
vandringled (Led 203 Mullfjället). Vallen har flera
bevarade äldre byggnader, såsom bustuga, skåle,

mjölkbod och hölada. Ett par av dessa är timrade.
Byggnaderna är välbevarade och betydelsefulla för
förståelsen av fäbodvallens funktion. Byggnaderna är
utpekade i Jamtlis inventering.
Fäbodbruket har spelat en avgörande roll för försörjningen och utgör ett minnesmärke för äldre tiders
utmarksbrukande. Fäbodlandskap utgör även biologiska kulturarv, där historiskt brukande återspeglas i
flora och fauna.
Invid stigen finns också en fångstgrop (L1946:5876).
Den öppna marken kring fäbodvallen har succesivt
minskat i omfattning och är under igenväxning.

KYRKÄNGET
I den branta sydsluttningen ligger ett område med
fossil åkermark med två åkerterrasser (L1946:5574).
Miljön är bedömd som en möjlig fornlämning. Området har brukats in i senare tid i den västra delen.

BYGGET
I den branta sydsluttningen ligger ett område
med fossil åkermark som avgränsas av terrasser
(L1946:6087). Miljön är bedömd som en möjlig
fornlämning. I den norra delen av området finns lämningarna efter en timrad byggnad med årtalet 1857
inristat i en timmerstock. Platsens historia är inte närmare känd.

Mullfjället

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER
•

Kalfjällets siluett och öppenhet

•

Hamre gårdsmiljö

•

Fjällvallens fäbodvall med fäbodstig

•

Fossil åkermark

•

Hällmålningar och fångstgropar

•

Fångstgropar och deras lokalisering i
dalgångar, trånga passager eller nära vatten

Åre-Berge 2:39. Hölada på Fjällvallens fäbodvall. Möjligen
från 1700-talet. Foto: Jamli

Mullfjället


RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING
•

Undvik bebyggelse i dominanta lägen som
stör kalfjällets siluett.

•

Vid en eventuell komplettering kring
gårdsmiljön Hamre gård bör en skogsridå
mot gården och dess omgivande marker
sparas som avskärmning mot kulturmiljön

•

Öka vandringsledernas attraktivitet genom
att hålla fäbodvallarnas marker öppna.

Skåle och mjölkbod på Fjällvallens fäbodvall. Foto: Jamli

LAGSKYDD
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens 2
kapitel och får inte skadas. Lämningar får ej rubbas,
tas bort, grävas ut, täckas över eller på annat sätt
ändras eller skadas utan länsstyrelsen medgivande.
För byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
gäller varsamhet enligt PBL 8:17. För byggnader som
är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gäller även förvanskningsförbudet enligt PBL 8:13. Byggnaderna i
Åredalen har inventerats av Jamtli 2017.

Bystuga byggd 1874 på Fjällvallens fäbodvall. Foto: Jamli
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Ortofoto från omkring 1960.
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Mullfjället

Bedömningskarta Mullfjället.

Mullfjället
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TEGE – ÄNGARNA

LANDSKAPET
Landskapet utgjordes tidigare av sammanhängande
odlingsmark i sluttningen ner mot Åresjön. Eftersom
området har förtätats med bebyggelse återstår idag
endast enstaka mindre ytor med öppen mark i väster
samt några större områden i öster. Karaktärsskapande drag för området Tege-Ängarna är främst de
öppna odlingsytorna med sina små lador söder om
Årevägen, Tegeforsen, älven och tjärnarna söder om
järnvägen.
Karl Johans väg passerar genom området och i Tege
ska det under mitten av 1700-talet funnits en tullstation för att kontrollera handeln längs vägen. Jamtli
anger i sin byggnadsinventering att det på platsen för
Mullfjällets pensionat tidigare har funnits en tullstation.
Byggnader invid Tegeforsen berättar om det stora
sågverket som tidigare låg här och som drevs av for-

Lada i öppet odlingslandskap i Tege.
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sen. Sågverket var en stor arbetsgivare vid sekelskiftet 1900.
I Nässdalen finns fossil åkermark vilken kan tillhöra
ett ödesböle (L1946:4907). Området är registrerat
som en möjlig fornlämning. Uppgifter i fornlämningsregistret beskriver att det omedelbart norr
om Nässdalen ska ha funnits en skansanläggning
(L1946:5366).
Att passera mellan Berge och Tege längs Karl Johans
väg efter mörkrets inbrott, var något forbönderna
undvek förr i tiden. Det ansågs spöka i utmarkerna
vid Nässdalen och därför övernattade de i Forsa eller
Åre.
Karl Johans väg passerar genom området men vägens
gamla sträckning justerades och flyttades till sitt
nuvarande läge när järnvägen anlades. Den skyltade
Pilgrimsvägen följer till stor del inte Karl Johans vägs

England 3:36. Foto: Jamtli

sträckning genom området. Pilgrimsvägen passerar
över järnvägen och fortsätter nära vattnet inom en
sträcka av cirka 2 kilometer. Söder om järnvägen, nedanför Ängarna, finns en av många stenvalvsbroar på
Karl Johans väg fortsatta sträckning mot Norge.

ENGLAND
England 3:36 är en gårdsmiljö med flera bevarade
äldre byggnader. Mangårdsbyggnaden, uppförd under
1800-talets första hälft är en rödmålad parstuga i
två våningar. På gården finns även loge, härbre och
jordkällare. Lund 1:26 är en mindre gårdsmiljö med
relativt orörda byggnader. Bostadshuset uppfördes
ursprungligen på 1830-talet. Till gården hör också en
ladugård och ett härbre.
Totten 14:1 är ett banvaktarboställe från 1880-talet
med bostadshus, uthus och källare. Byggnaderna är
välbevarade och berättar om järnvägens utbyggnad.

Banvaktarboställe Totten 14:1. Foto: Jamtli

Tege – Ängarna

TEGEFORSENS SÅGVERK
I Tegeforsen anlades under senare delen av 1800-talet
ett sågverk invid järnvägen. Sågverket drevs av vattenkraft från forsen. Industrimiljön bestod av en stor
mängd byggnader, varav flertalet är rivna idag. Kvar
finns disponentvillan från 1916 (Bräcke 1:25) med tillhörande uthusbyggnader och en tjänstebostad för de
anställda vid sågen (Åre-Berge 2:26), även denna med
tillhörande uthusbyggnader. Sågen var en av leverantörerna till bygget av Duveds kyrka. De kvarvarande
byggnaderna, som ligger samlat på båda sidor av Karl
Johans väg är kulturhistoriskt värdefulla och även
utpekade i Jamtlis inventering. De är viktiga för berättelsen om, och förståelsen av den tidigare sågverksindustrin. Sågverket var en stor arbetsgivare i Åredalen. Åre Berge 2:26. Invid vägen finns en bevarad tjänstebostad

ÄNGARNA

Bostadshus uppfört 1916 av disponent vid Sågverket.

för sågverkets anställda. Byggnaden uppfördes vid sekelskiftet 1900 och ingår i industrimijön vid Tegeforsen. På motstående sida av vägen syns disponentvillan.

Ängarna är ett storskaligt odlingsmarkområde, framför allt på den södra sidan om järnvägen. Förr fanns
ett stort antal lador inom området och de kvarvarande
är därför värdefulla att bevara, eftersom de bidrar till
förståelsen av den historiska markanvändningen. De
bördiga slåttermarkerna nyttjades, enligt laga skifteskartan över Bräcke 1854 av byarna Totten, Mörviken,
Lien, Lund och Prästbolet.
Bebyggelsen är av blandad karaktär och ålder, men en
hel del äldre byggnader är bevarade och den agrara
karaktären är fortfarande rådande i landskapet.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

Disponentbostad invid Tegeforsen. Siktstråk mot älven minner om den vattenaknutna verksamheten på platsen.

Tege
– Ängarna


Stenvalvsbro.
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OCH KVALITÉER
•
•

62

Gårdsmiljöer och odlingslandskap längst i
väster kring England
Det större sammanhängande
odlingslandskapet med lador i Ängarna

•

Den industrihistoriska miljön vid Tegeforsens
sågverk

•

Banvaktarbostället Totten 14:1

•

Karl Johans vägs historiska sträckning och
den visuella kontakten med Åreälven

•

Visuell kontakt mellan älv och
omkringliggande berg

Slutversion
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RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING
•

Upprätthåll befintliga siktlinjer mot Duveds
kyrka

•

Värna kvarvarande bebyggelse kopplad
till sågverket och håll utblickar mot forsen
öppna från Karl Johans väg. Forsen är ett
topografiskt landmärke som bör lyftas fram
och förtydligas.

•

Det finns behov av en informationsinsats
med skyltning som berättar om den
vattenanknutna industrihistoriska miljön vid
Tegsforsens sågverk

•

Komplettera gårdsmiljöer varsamt i linje med
befintliga bystrukturer längs med landsväg/
bygata.

•

Större sammanhängande odlingsmarker med
lador vid Ängar bör fortsatt hållas öppna.

•

Siktstråk där man kan uppfatta landskapets
topografi från älv till bergstoppar bör inte
byggas igen

LAGSKYDD
Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap.
6 §.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens
2 kapitel och får inte skadas. Lämningar får ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller på annat
sätt ändras eller skadas utan länsstyrelsen medgivande.
För byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
gäller varsamhet enligt PBL 8:17. För byggnader
som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gäller
även förvanskningsförbudet enligt PBL 8:13. Byggnaderna i Åredalen har inventerats av Jamtli 2017.

Tege – Ängarna

Bilden visar del av det gamla sågverket. Foto hämtat från Digitalt museum.

Tege
– Ängarna
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Ortofoto från omkring 1960.
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Tege – Ängarna

Bedömningskarta Tege - Ängarna.

Tege
– Ängarna
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GRÄFTAN - ULLÅN
LANDSKAPET

HÖGEN

Området avgränsas av Åreälven i söder och av Ullådalsvägen i norr. Området innefattar Kläppen i väster,
Gräftan i norr och odlingsmarker i öster. Ullån rinner
i nord-sydlig riktning i den centrala delen av området. Landskapet är delvis kuperat och har från norra
till södra delen en kraftig lutning och nivåskillnader.
Sentida bebyggelseområden och infrastruktur präglar
delar av landskapet. Mellan dessa finns odlingsmark
och äldre bebyggelsemiljöer som visar på områdets
historia som jordbruksbygd. Karl Johans väg går parallellt med järnvägen. Området söder om järnvägen,
mot älven, består främst av skog, odlingsmark samt
våtmarker vid Ullåns utlopp.

Radbyn Högen ligger strax öster om Ullån, högt
placerad på en hylla i landskapet. Gårdarna i byn är
samlade utmed byvägen och såväl norr som söder
om byn finns öppna odlingsmarker. En mangårdsbyggnad (England 2:11), en lada och ett härbre utgör
representanter för äldre tiders lantbruk och byggnadstraditioner. De är också utpekade som kulturhistoriskt värdefulla. Sammanhanget med anslutande
odlingslandskap och byvägen stärker kulturmiljöns
värde. Öster om Högen finns ett landskapsavsnitt
där delar fortfarande nyttjas som betesmark. En lada
finns kvar, vilken också bidrar till områdets kulturmiljövärden.

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Åredalen (Z32).

En äldre vägsträckning går från Karl Johansvägen och
därefter parallellt med Ullån, i kanten av odlingsmar-

Inom området finns flera mindre boställen och torp,
som tex Åre-Berge 1:10. Intill Ullån ligger en småskalig
gårdsmiljö med boningshus och flera uthus med olika
funktioner (Åre-Berge 1:160). Byggnaderna är tillsammans med den anslutande kvarvarade odlingsmarken
och de öppna markerna söder om järnvägen viktiga för
förståelsen av den historiska markanvändningen. Båda
bebyggelsemiljöerna är utpekade som kulturhistoriskt
värdefulla (Jamtli, 2017). De mindre boställena berättar en viktig del av historien och om bondesamhällets
olika förutsättningar, funktioner och sociala strukturer.

Åre Berge 2:18. Härbret är uppfört på 1800-talet och är
en representant för äldre tiders byggnadstradition. Foto:
Jamtli

Åre Berge 2:8. Bostadshus uppförd under den andra
halvan av 18oo-talet och är en representant för en äldre
byggnadstradition. Foto: Jamtli

ken upp till Kläppen. Kläppens stugby med timrade
hus är ett sentida exempel på Åres utveckling som
vintersportsdestination.

ULLÅN

GRÄFTAN
Högt liggande, norr om E14, finns ett område med
fossil åkermark (möjlig fornlämning, L1946:6086),
vilken sannolikt tillhör en medeltida övergiven jordbruksenhet. Invid den småskaliga odlingsmarken
finns även ett antal byggnader som är utpekade som
kulturhistoriskt värdefulla. Torpet Åre-Berge 2:8 ger
tillsammans med ett tidigare härbre (Åre-Berge 2:27)
uttryck för småjordbrukens villkor i perifera odlingslägen. Inom torpets fastighet ligger också en souvenirverkstad från 1900-talet som ger en bild av turismen
ökade betydelse för Åredalen som försörjningskälla
vid sidan av jordbruk. I Gräftan finns även ett par
tidiga exempel på fritidshus, från början av 1900talet. De vittnar om den från slutet av 1800-talet allt
mer ökande utvecklingen av fritids- och friluftslivet,
såväl här som i hela landet.
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Gräftan - Ullån

Utefter Ullån ligger också småskalig vattenanknuten bebyggelse i form av en tvättstuga från 1930talet och en kvarn som flyttades till platsen vid mitten av 1900-talet (Åre-Berge 1:6).
Vid slutet av Hembygdsvägen ligger Åre Hembygdsgård, vars byggnader syftar till att visa
en gårdsmiljö från 1800-talet. Miljön består av
mangårdsbyggnaden, två härbren, ladugård med
bakugn, sockenmagasin, loge, skolhärbre och
smedjan. Dessa är inte utpekade i tidigare inventeringar, eftersom det delvis är en konstruerad miljö
med uppbyggda och ditflyttade byggnader. Miljön
erbjuder en kulturupplevelse och har pedagogiska

värden då den utgör en källa för kunskap om material och teknik när det gäller äldre bebyggelse. Här
finns även sociala värden då miljön är en viktig
mötesplats, vilket förstärks av olika evenemang och
caféverksamhet.
Strax norr om där E14 passerar Ullån, hade byn
England enligt laga skifteskartan från år 1854, ett
sågverk som drevs med vattenkraft. Lämningar
efter vattenanknutna verksamheter visar på vattnets betydelse som kraftkälla. Om dessa är anlagda
1850 eller tidigare kan de vara fornlämningar.

BERGE
Landskapet omkring byn Berge, på den södra sidan
om E14, har större sammanhängande och öppna
odlingsmarker. Landskapets öppenhet medger långa
utblickar över dalgången. Här finns kulturhistoriskt
värdefulla gårdsmiljöer samt åtskilliga lador ute på
markerna.
Laga skifteskartan över Berge by 1854 visar att åkermarken då huvudsakligen varit samlad i ett stråk i
sluttningen och invid gårdarna. Byns slåttermarker
låg i mitten av 1800-talet i sluttningen ovan gårdarna
och i sluttningen ner mot Åresjön. Odlingsmark
söder om Karl Johans väg och järnvägen brukas
fortfarande vilket upprätthåller traditionen att nyttja
markerna närmast sjön.
Inom området finns en del äldre bebyggelse bevarad,
på fastigheten Åre-Berge 3:14 finns exempelvis ladugård, uthus och sommarladugård. Åre-Berge 3:20 har
den karaktäristiska rödfärgade mangårdsbyggnaden
i två våningar.
Invid järnvägen finns ett banvaktarboställe från
1882 med tillhörande ladugård/vedbod (England
1:10). Det utgör ett betydelsefullt uttryck för järnvägens utbyggnad. Bostadshuset är relativt välbevarat
medan ekonomibyggnaden är i behov av vård.

Åre Berge 2:18. Loge uppförd på 1850-talet och är en
representant för äldre tiders byggnadstradition. Foto:
Jamtli

Gräftan
- Ullån


Åre Berge 2:8. Verkstad för souvenirtillverkning uppförd 1920. Foto: Jamtli

Gården Bräcke 3:1 ligger strax öster om Berge. Den
rödfärgade mangårdsbyggnaden i 1 ½ våning är
enligt Jamtlis inventering uppförd 1880. Till gårdsmiljön ingår bland annat även en ladugård och en
kornlada, båda från 1850 enligt samma inventering.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER
•

68

Odlingslandskapet med gårdsmiljöer
och lador i Berge. Bebyggelse med lång
bosättningskontinuitet. Viss bebyggelse med
bibehållet månghussystem.

•

Mindre boställen och torpställen.

•

Högens radbykaraktär och omgivande öppna
odlingsmark

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING
•

Berge sammanhållna odlingslandskap
bör inte fragmenteras av storskalig
exploatering. Ny bebyggelse samt omoch tillbyggnader ska samspela med den
befintliga bebyggelsemiljön.

•

Mindre boställen och torp bör bevara sin
småskaliga karaktär

•

Högen är tålig för enstaka
bebyggelsekompletteringar som följer
radbyns struktur. Omgivande odlingsmark
bör inte bebyggas.

•

Utblickar över Berge och Högen med
odlingslandslandskap, bland annat längs
med E14.

•

Det äldre och småskaliga vägnätet till gårdar
och byar

•

Siktstråk från E14 mot älv och högre
liggande odlingslandskap bör värnas.

•

Gräftan - fossil åkermark i höglänt område
präglat av småjordbruk och tidiga fritidshus.

•

Bevara Karl Johans vägs sträckning.

•

Vattenanknuten småskalig bebyggelse vid
Ullån.

•

Karl Johans väg bibehållna sträckning genom
området.
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LAGSKYDD
Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3
kap. 6 §.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte skadas. Lämningar får
ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller på
annat sätt ändras eller skadas utan länsstyrelsen
medgivande.
För byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
gäller varsamhet enligt PBL 8:17. För byggnader
som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gäller även förvanskningsförbudet enligt PBL 8:13.
Byggnaderna i Åredalen har inventerats av Jamtli
2017.

Gräftan - Ullån

Småskalig gårdsmiljö, fastigheten Åre -Berge 1:160. Foto: Jamli

Gräftan
- Ullån
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Ortofoto från omkring 1960.
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Gräftan - Ullån

Bedömningskarta Gräftan - Ullån.

Gräftan
- Ullån
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ÅRE SKIDOMRÅDE OCH RÖDKULLEN

LANDSKAPET

JAKTOMRÅDE

Undantaget små ytor med slåtter och betesmark
utgörs området av fjällterräng. De högsta höjderna
är kalfjäll och på de lägre nivåerna växer fjällskogen.
Fjällområdet har nyttjats som utmarker av byarna, för
jakt och slåtter på myrar och mossar. I utmarkerna
betade kreaturen och en sommarladugård finns
bevarad inom området (Åre-Berge 1:67). Sydväst om
Totthummeln, på Viks bys utmarker finns uppgift om
att Viks bys fäbodvall har funnits. Uppgifterna härrör
från Skogsstyrelsens inventering.

Områdets utmarker har varit värdefulla för jakt.
Inom området finns ett flertal ensamliggande fångstgropar (L1946:5791, L1946:5960, L1946:5199,
L1945:724) men även i ett större system
(L1946:5221). Fångstgropsystemet ligger omedelbart öster om vägen i Rödkullen och består av åtta
fångstgropar vilka spärrat av älgarnas vandring ner
mot Ullån. Fångstgropar är skyddade som fornlämning.

Lämningar efter gruvprospektering finns i form av
skärpningar och gruvhål (L1945:2555, L1945:2556,
L1945:779). Söder om Totthummeln finns militära
anläggningar från andra världskriget i form av skyttevärn samt ammunitionsförråd. Uppgifterna om
detta kommer från Skogsstyrelsens inventering av
kulturmiljöer.

TURISMEN

72
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556 meter över havet ligger Fjällgården som uppfördes 1910 av arkitekt Sigge Cronstedt. Byggnaden är
uppförd på en avsats på berget och delvis i souterräng med som mest 3 ½ våningar. Två vinkelställda
byggnadskroppar med branta takfall skjuter ut mot
dalen på var sida om byggnadens mittparti.

Byggnaden är ett uttryck för den tidiga turismen i Åre och det ”Första Åreprojektet”. Med
namnet Fjällstugan invigdes den samtidigt med
Bergbanan den 7 mars 1910. Åre var då en
sommarturistort och på gårdsplanen anlades
en tennisbana. Denna kom senare att ersättas
med isbana för vinterrelaterade aktiviteter som
curling, ishockey och isdans. Fjällgården har
genomgått flera ombyggnader, som exempelvis
på 1950-talet och nu senast på 2000-talet.
Invid Fjällgården ligger Bergbanans toppstation,
även den ritad av Sigge Cronstedt och uppförd
1910 i nationalromantisk stil. Läs mer om Bergbanan under avsnittet – Åre.

Åre skidområde och Rödkullen

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING

•

Fjällgården och Bergbanan som
symbolbyggnader för Åres tidiga turism

•

Undvik bebyggelse i dominanta lägen som
stör kalfjällets siluett

•

Fångstgropssystemet i Rödkullen

•

Bevara sambandet mellan Fjällgården
och Bergbanan genom att inte bebygga
markområdet mellan byggnaderna

•

Skyltning och informationsinsats om
fångstgropsystemet i Rödkullen

Åre Berge 1:68. Sommarladugård uppförd på 1800-talet och en representant för äldre tiders jordbruk i utmarken. Foto: Jamtli

Åre
skidområde och Rödkullen


LAGSKYDD
Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap.
6 §.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte skadas. Lämningar får
ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller på
annat sätt ändras eller skadas utan länsstyrelsen
medgivande.
För byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
gäller varsamhet enligt PBL 8:17. För byggnader
som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gäller
även förvanskningsförbudet enligt PBL 8:13. Byggnaderna i Åredalen har inventerats av Jamtli 2017.

Mörviken 2:113. Fjällgården byggdes 1910 och är ett uttryck för den tidiga turismen och det ”Första Åreprojektet”. Byggnaden utgör ett av de få kvarvarande
dokumenten från den tid Åre då började bli Sveriges i sitt slag mest framstående
och betyande turistort.
Slutversion
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Ortofoto från omkring 1960.
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Åre skidområde och Rödkullen

Bedömningskarta Åre skidområde och Rödkullen.

Åre
skidområde och Rödkullen
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ÅRE
LANDSKAPET
Åre ligger i ett dramatiskt landskap med utblickar
mot älv, berg och äldre odlingslandskap. Åre samhälle är beläget på 372–421 meter över havet vid den
1 420 meter höga Åreskutan. Landskapets topografi
har varit en avgörande utgångspunkt för markanvändning och placering av bebyggelse. Före järnvägens dragning fanns inget samhälle med namnet Åre,
utan delområdet bestod av byarna Lien, Totten och
Mörviken med sammanlagt sju fjälljordbruk och den
gamla kyrkan vid landsvägen. Med järnvägens tillkomst 1882 och med järnvägsstation i sockencentrumet, blev Åre en populär kur- och turistort som inledningsvis framförallt inriktades mot sommarturismen.

Utblick från Tottens by.
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Förändringen från bondby till turistort, skedde
under en relativt kort tidsperiod och några år in
på 1890-talet började hotell, pensionat och andra
typer av anläggningar uppföras i anslutning till Åre
järnvägsstation. Det som i dag kallas ”det första
Åreprojektet” inleddes i början av 1900-talet. Målsättningen var att Åre skulle bli en internationell
turistort för vinterturism. I projektet ingick även en
stadsplan av arkitekt Per Olof Hallman som dock
inte kom att genomföras till fullo. Hallmans stadsplaner utmärks av de ofta var terränganpassade
med blandade hustyper och slingrande gator. Ett
påtagligt resultat av Åreprojektet är Bergbanan. Det
”andra Åreprojektet” inleddes på 1970-talet och här

Siktstråk över kyrklägdan mot Åreskutan.

blev Åre kabinbana ett resultat. Några äldre gårdar
och små restytor av odlingsmark, är idag bevarade
fragment som berättar om kulturlandskapet före
turismens intåg i Åre. Inom området har bebyggelsen
under de senaste 120 åren vuxit fram och skapat
årsringar som berättar om tidstypisk arkitektur och
olika stadsbyggnadsideal.
Huvudgatorna löper horisontellt – Årevägen, Karl
Johans väg och E14. Dessa kompletteras av ett vertikalt vägnät som möter höjdskillnaderna. Centrum har
en tät struktur. Mellan byggnaderna finns här och var
längre siktstråk som ger en uppfattning om de dramatiska höjdskillnaderna i området. Mörviksån utgör
ett nord-sydligt grönt stråk genom samhället.

Mörviksån utgör ett grönt stråk och bidrar
till att ge riktning åt landskapet.

Åre

BEBYGGELSEN I ÅRE
Åre präglas av en rad olika byggnadsstilar, så som
nationalromantik, modernism, alpinspirerad arkitektur liksom ett relativt stort antal byggnader tillkomna under senare år. 1800-talets arkitektur och
kopplingen till jordbrukssamhället utgör fortfarande
tydliga, om än relativt få inslag i Åre. Bland den äldre
bebyggelsen utmärker sig nationalromantiken som
väl representerad.
Längs med Årevägen, genom centrum ligger bebyggelsen invid trottoar, vilket ger en relativt tät, stadslik karaktär. Utmed Karl Johans väg, mitt emot stationen och en bit västerut, är bebyggelsen indragen
från vägen med parkmark framför, vilket förstärker
dess representativa karaktär.

TURISMEN HAR VUXIT FRAM I
CENTRUM
Den första hotellbyggnaden i Åre är ”Åregården” från
1895 (Mörviken 2:33), tidigare ”Hotell Åreskutan”.
Hotellbyggnaden är en långsträckt träbyggnad i två

Åregården. Foto: Jamtli

Åre


våningar med valmat mansardtak och en portik med
träkolonner. Den uppfördes monteringsfärdig med
drag av schweizerstil och amerikansk ”stick style”
och ligger delvis souterräng, i vinkel utmed Stationsvägen. Byggherre för hotellet var skånskan Kristina
Hansson, en av förgrundsfigurerna i Åres tidiga historia som turistort. Kristina drev i hotellet också Åre
post- och telegrafstation och verkade i hotellet fram
till 1910. Hotellet byggdes om 1917, efter ritningar
av Karl Güettler och har även senare genomgått en
del förändringar. Panelen är idag mörkbrun och
fönstren röda med vita omfattningar. Taket är försett
med takkupor. Till hotellet hörde även den så kal�lade ”Societetspaviljongen”, som uppfördes 1899 för
hotellets mest prominenta gäster. Den är belägen
strax söder om huvudbyggnaden utmed Årevägen.
Societetspaviljongen ritades troligen ursprungligen
av Christer Andersson, byggmästare från Björnänge
och byggdes 1928 om efter ritningar av Karl Güettler. Idag finns en förbindelsegång mellan de båda
byggnaderna.
”F.d. Grand hotell” (Mörviken 1:25) uppfördes 1896
– 1897 efter ritningar av Frans Lindskog. Hotellet har

F.d Grand hotell. Foto: Jamtli

en framträdande placering utmed Sankt Olavs väg.
Byggnaden är uppförd i det sena 1800-talets panelarkitektur och rikt utsmyckad med snickerier och listverk. Även fönsterpartierna har en framträdande roll,
många av dem i rundbågigt motiv med varierande
spröjsindelning. Ut mot Sankt Olavs väg är byggnaden också försedd med balkonger. Öster om hotellet
ligger ”Grand hotells restaurang” ritad av arkitekt Per
Benson och uppförd 1910.
År 1912 byggdes ”Sporthotellet”, även kallat ”Nya
Grand hotell” nära bergbanans dalstation. Den idag
helt vitmålade träbyggnaden ritades även den av Per
Benson och kom delvis att dominera intrycket av Åre
genom sin placering, storlek och arkitektur. Byggnaden är uppförd i 2-3 våningar med kraftigt framträdande risaliter försedda med branta, brutna takfall
och ornamenterade gavelfält.
De tre hotellbyggnaderna är betydelsefulla uttryck
för den tidiga turismen. De utgör några av de kvarvarande dokumenten från den tid då Åre började bli
Sveriges i sitt slag mest framstående och betydande
turistort.

Sporthotellet, även kallat Nya Grand Hotel. Foto: Jamtli
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Tottens radby. Foto: Jamtli

Åre hade också ryktbarhet som en av Sveriges främsta
luftkurorter. En del av tidigare ”Åre fjällkuranstalt”
(Totten 1:68) finns ännu kvar och är belägen invid Kurortsvägen. Byggnaden, som är tre våningar hög ritades
av arkitekt Karl Güettler och uppfördes 1920-23 i klassicistisk stil. Fasaden är avfärgad i en röd kulör där
de slätputsade partierna framträder som lisener mot
den omgivande spritputsen. Några av de tidstypiska
originalfönstren är bevarade, runda respektive lunettformade.
Söder om järnvägen ligger Holiday Club, som öppnade
2004. Hotellet har inriktning på aktiv semester och är
med sina stora öppna ytor, gym, bad, spa och butiker
en mötesplats. Nya Station Åre är en mångfunktionell
anläggning som invigdes 2006. Stationen byggdes
för att tillskapa ett modernt resecentrum inför arrangemanget av Alpina VM 2007.
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Åre medeltidskyrka. Foto: Jamtli

Fotot från 1909 visar Åre kyrka. Foto hämtat från Digitalt
museum.

TOTTENS BY

ÅRE GAMLA KYRKA

Tottens by minner om det historiska jordbrukslandskap som Åre vuxit fram ur. Det höglänta
läget ovanför odlingsmarken med äldre bebyggelse placerad på rad utmed byvägen är bevarade
bebyggelsestrukturer som gör att miljön i hög
grad är historiskt läsbar och har en tydlig karaktär.
Här ligger bland annat ”Thottmarks” (Totten 2:3)
med mangårdsbyggnad från slutet av 1800-talet i
tidstypisk panelarkitektur och med flera bevarade
äldre ekonomibyggnader. ”Åbergsgården” (Totten
1:23) är en parstuga i två våningar uppförd 1862.
Inom Åre samhälle är bara ett fåtal äldre parstugor
bevarade. Från Tottens väg finns siktstråk mot kyrkomiljön och vidare ut över Åredalen. I miljön och
dess närområde har stora förändringar skett. De
delar av byn som finns kvar är viktiga att bevara.

Kyrkobyggnaden är troligen uppförd under perioden
1150-1200 och bestod då av ett långhus och ett rakslutet, lägre och smalare kor i öster. Kyrkan, som delvis
byggdes om under 1700-talet är uppförd i granit och försedd med skiffertak. På 1700-talet tillkom även klockstapeln invid kyrkan. Den är försedd med lökkupolformat
tak, karaktäristiskt för den här delen av landet. Unikt är
att fundamentet är byggt i sten.
Åre gamla kyrka blev under medeltiden en central
mötesplats för tusentals pilgrimer från hela Europa.
De stannade till vid kyrkan på väg till Olof den heliges
grav i Nidarosdomen. Kyrkan och prästgården utgjorde
långt fram i tiden ett sockencentrum och invid kyrkan
uppfördes på 1850-talet Åre skola, som byggdes ut på
1950-talet. Den äldre skolbyggnaden är uppförd i två
våningar med halvvalmat tak klätt med skiffer. Fasaden
har röd lockpanel. Den senare byggnaden är uppförd i
rött tegel. Även här är taket skifferklätt och samspelar på
så vis med den äldre byggnaden. Av det odlingslandskap
som tidigare omgav kyrkan finns Kyrklägdan och en lada
bevarad.

Åre

ÅRE TORG
Torget är utformat som ett offentligt och centralt rum
i Åre. Platsen omges av Bergbanans station, äldre handelshus såsom ”Hemslöjden”, fd Johan Mårtenssons affär
(Mörviken 2:79) och även sentida butikshus och bostadsrättshus. Det öppna torget medger utblickar mot omgivande landskap.

STATIONSBYGGNADEN OCH AXELN
MELLAN STATIONEN OCH BERGBANANS
DALSTATION
Genom järnvägen möjliggjordes Åres utveckling som
turistort. Stationsbyggnaden uppfördes 1880 efter
en typritning av arkitekt A.W. Edelsvärd. Byggnaden
består av tre volymer, där mittpartiet med 2 ½ våning
skjuter upp över de båda sidopartiernas 1 ½ våning.
Formspråket är en relativt lågmäld panelarkitektur,
där listverket framträder och skapar karaktär. Stationshusen var vid den här tiden moderna byggnader
och fungerade ofta som inspirationskällor för annan
bebyggelse på landsbygden. Stationsbyggnaden skyddas idag som statligt byggnadsminne.
Besökare som steg av tåget möttes av en park och en
konstgjord grotta, ritad av Folke Zettervall och uppförd i nationalromantisk anda. Grottan utgör en del av
basen till den tvådelade trappa som leder upp genom
parken, vilken också flankeras av byggnader i nationalromantisk stil. Grottan och trappan utgör tillsammans
med parken och stråket upp mot Bergbanan en medvetet formad och representativ entré till skidorten Åre.

Hemslöjden, f.d Johan Mårtenssons affär. Foto: Jamtli

Axeln järnvägsstationen - Bergbanan, mot söder. Foto: Åre
kommun.

Åre


Axeln järnvägsstationen - Bergbanan, mot norr. Foto: Åre
kommun.

Bergbanans stationsbyggnader ritades av arkitekt Sigge
Cronstedt och uppfördes 1910 i nationalromantisk stil
med 1 ½ våning och vagnhall. Byggnaderna har liggande,
brunmålad träpanel och vita, småspröjsade fönster. Stationsbyggnaderna har delvis moderniserats och byggts om
vid flera tillfällen, men behållit mycket av sitt nationalromantiska uttryck. Stationsbyggnaderna, parken och grottan skyddas som byggnadsminne.
En av de byggnader som ligger invid parken är Villa Tottebo uppförd 1897 som jaktvilla i nationalromantisk stil.
Villan låg ursprungligen bakom det nuvarande sjukhuset
men flyttades 1995 till sin nuvarande plats.

ÅREVÄGEN GENOM CENTRUM
Årevägens sträckning genom centrum följer landskapets
topografi och kantas idag av byggnader från olika epoker.
Från torget och vissa platser längs den tätbebyggda Årevägen medges storslagna utblickar vilket skapar en variation
mellan öppet och slutet stadsrum. Från Årevägen finns ett
visuellt samband med gårdslandskapet och Åresjön längre
västerut. Utblickar mot Åresjön från centrum har till delar
byggts igen. Kvarvarande siktstråk är värdefulla för att
uppfatta sambandet mellan bygden och sjön.

”Bergbanans dalstation”. Foto: Jamtli
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SERPENTINVÄGEN

Fd ”Åre Fjällkuranstalt” uppförd på 1920-talet i klassicistisk
stil.

Åre skola är både ett uttryck för fjällbyn Åre innan turismen
och genom utbyggnaden på 1950-talet också ett uttryck för
folkhemmets Åre. Skolan är också en av få byggnader med
skiffertak i Åre Foto: Jamtli
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Med Serpentinvägen avses Tottvägens sträckning fram
till Fjällgårdsvägen. Invid bergbanan var planen vid
sekelskiftet att anlägga ett villasamhälle. Enstaka villor
uppfördes utmed den slingrande vägen upp i fjällsluttningen och de utgör exempel på det tidiga 1900-talets
villaarkitektur, uppförda i fornnordisk och nationalromantisk anda. En av dessa är ”Villa Jamtbol” (Mörviken
2:24, 2:26) även kallad ”Läkarvillan”. Den uppfördes
1911 av Salomon Sahlin efter ritningar av arkitekt
Jacob J:son Gate. Byggnaden, med sina liggtimrade
väggar och olika höga byggnadsvolymer för tankarna
till en högloftsstuga av större mått. Villan är skyddad
som byggnadsminne. ”Mårtenvillan” (Totten 2:47), vid
basen av vägen uppfördes 1910 av byggmästare Mårten Ohlson. Byggnaden, som även denna skyddas som
byggnadsminne har liggande, brunmålad panel, vita
snickerier och småspröjsade fönster. ”Strandbergsvillan” (Mörviken 2:112) uppfördes 1900-1915 och ritades
av arkitekt Per Benson. ”Villa Solbränna” (Mörviken
2:10) uppfördes 1910, även denna av byggmästare Mårten Ohlson. Ett stycke längre upp ligger ”Villa Årebo”
(Mörviken 2:109) uppförd 1915-1924 i panelarkitektur
med småspröjsade fönster och frontespis med öppen
veranda. Samtliga av dessa villor är utpekade i Jamtlis
inventering.

Modernistisk villa ritad av Ynvge Johansson 1962. Foto:
Jamtli

Utmed serpentinvägen finns också exempel på senare
arkitektur, så som Mörviken 2:67, ett ”Ytong”-hus med rött
fasadetegel uppfört 1953-54. Byggnaden är ett välbevarat
exempel från 1900-talets mitt och folkhemmets Åre, och
pekas även ut i Jamtlis inventering.
En annan byggnad från den här tiden är Totten 1:42,
belägen nere i samhället utmed Kurortsvägen. Byggnaden
ritades av arkitekt Yngve Johansson och uppfördes 1962.
Fasaden är av rött tegel och norra gaveln utgörs av ett
karaktärsskapande fönsterparti med gröna bröstningar
och vita snickerier. Den modernistiska villan är uppförd i
två våningar i souterräng. Den är mycket välbevarad och
pekas ut i Jamtlis inventering.

KABINBANAN
Åre kabinbana, som också är Sveriges enda invigdes
1976 och kom att ha stor betydelse för Åres utveckling.
Den utgör det mest påtagliga resultatet av det så kallade
”Andra Åreprojektet”. Genom kabinbanan blev Åreskutan
en stor attraktion för sommarturismen samtidigt som hela
fjället öppnades för utförsåkning. Kabinbanan har varit
föremål för byggnadsminnesutredning och konstaterats
vara av byggnadsminnesklass. Förutsättningarna för ett
bevarande bedömdes dock som små, varför en byggnadsminnesförklaring inte genomförts.

Kabinbanans dalstatation från 1976 i brutalistisk arkitektur,
med stomme av gjuten betong och överbyggnad i korrugerad
plåt. Foto: Jamtli

Åre

Åre


”Villa Jamtbol”, byggnadsminne. Foto: Jamtli

”Villa Solbränna”. Foto: Jamtli

”Mårtensvillan”, byggnadsminne. Foto: Jamtli

”Villa Årebo”. Foto: Jamtli
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LUNDSGÅRDEN
Väster om kabinbanan ligger ”Lundsgården” (Lund
1:8), en semesteranläggning som byggts ut i
omgångar från 1920-talet. Här anlades Sveriges första
skidlift 1940.
”Nya Lundsgården” (Lund 1:18) uppfördes 1989-91
av paret Öivind och Barbro Erlbacher, som då ägde
och drev det ursprungliga Lundsgården. Den ritades
av Peter Ohrstedt, Agora Arkitekter med influenser
av den amerikanske arkitekten William Turnball, som
ritat exklusiva boenden på nordamerikanska skidorter. Fasaden är av ljus kalksten, med inslag av träpanel i de övre partierna. Byggnaden är uppförd i kraftig
souterräng, i sluttningen nedanför E14.

”Nya Lundsgården” byggd 1989-1991. Foto: Jamtli
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Såväl Lundsgården som Nya Lundsgården är kulturhistoriskt värdefulla uttryck för Åre som turistort. De pekas
även ut i Jamtlis inventering.

FRITIDSHUSBEBYGGELSE
Fritidshusbebyggelse präglar delar av Åre. Ett exempel
är fritidshusbebyggelsen ”Alphyddorna” som uppfördes
under 1970-talet och är uttryck för tiden kring ”Andra Åreprojektet”. När området bebyggdes sågs alpstilen som en
fjällanpassad arkitektur och lämplig för vintersportorten.
Ett tidigt exempel är sommarvillan Monte Totto (Totten
1:226) även kallad ”Öhmanska villan”, som var den första
egentliga souterrängvillan i Åre. Den uppfördes 1908 i
Schweitzerstil och är belägen strax ovanför Tottens by.

Alphyddorna nedanför Tottens by.

LIEN - ÄLDRE AGRAR
BEBYGGELSEMILJÖ
Inom området finns delar av den agrara bebyggelsen bevarad i gården ”Mårten Lien” (Lien 2:34).
Mangårdsbyggnaden är den karaktäristiska rödmålade parstuga i två våningar, uppförd under
1790-talet. Här finns även ett härbre och ett
uthus/vedbod, liksom något av den tidigare öppna
marken. Miljön, som har förtätats och kompletterats med sentida bebyggelse, är värdefull och
berättar områdets historia som jordbruksbygd.
Den är också utpekad i Jamtlis inventering.

”Mårten Lien” gård från 1700-talet. Foto: Jamtli

Åre

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER
•

Storslagna utblickar och landskapets vertikala
siktstråk mot Åresjön respektive Åreskutan

•

Siktlinjer mot Åre kyrka och turismens
symbolbyggnader

•

Bebyggelsens årsringar, läsbarheten i
byggnadstraditionen

•

Tottens radby

•

Sockencentrumet med Åre gamla kyrka,
skolbyggnaden samt Kyrklägdan med bevarad
lada

•

•

Det representativa stråket utmed Sankt Olavs
väg framför gamla stationsbyggnaden och
vidare västerut till och med gamla Grand
hotell
Turismens symbolbyggnader med bland
annat bergbanan, de äldre hotellen och deras
dominans i stadsrummet

•

Kvarvarade jordbruksbebyggelse och små
ytor med odlingsmark

•

Det medvetet anlagda axelstråket med
järnvägsstationen och bergbanans dalstation
som noder

Åre


RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING
•

Beakta siktstråk mot Åre kyrka, turismens
symbolbyggnader samt mellan byggnader
för möjligheten att uppleva landskapets
topografi

•

Anpassa förändringar till landskapets
komplexa skiftningar i skala, med varierande
siktlinjer och landskapsrum

•

Bibehåll Tottens karaktär av radby och
kvarvarande odlingslandskap

•

Bibehåll och synliggör kvarvarande
gårdsmiljöer inom karaktärsområdet

•

Kyrkans kvarvarande öppna marker utgör ett
respektavstånd som bör bevaras öppet

•

De äldre hotellen bör fortsatt ha en
framträdande roll i stadsbilden

•

Ny bebyggelse bör anpassas med särskild
hänsyn till Åres befintliga bebyggelsestruktur

•

Skalan på tillkommande bebyggelse bör ta
hänsyn till befintliga karaktärsbyggnader
och landmärken, så att dessa även
fortsättningsvis får vara framträdande

•

Synliggör Pilgrimsvägen ytterligare genom att
exempelvis utforma ett mönster/spår i vägen
som går att följa

LAGSKYDD
Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap.
6 §.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte skadas. Lämningar får
ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller på
annat sätt ändras eller skadas utan Länsstyrelsens
medgivande.
Byggnadsminnen är skyddade enligt kulturmiljölagens 3 kapitel och får inte ändras utan Länsstyrelsens medgivande.
Statliga byggnadsminnen är skyddade enligt förordningen om dessa och får inte ändras utan Riksantikvarieämbetets medgivande.
Åre kyrkomiljö är skyddad enligt kulturmiljölagens
4 kapitel och får inte ändras utan Länsstyrelsens
medgivande.
För byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
gäller varsamhet enligt PBL 8:17. För byggnader
som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gäller
även förvanskningsförbudet enligt PBL 8:13. Byggnaderna i Åre by har inventerats av Jamtli 2014.
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Åre
Åre
Åre
Åre
Åre
Åre
Åre
Åre

Lund 1:25
Mörviken 1:130
Lien 2:34
Mörviken 1:5
Mörviken 2:72
Totten 1:23
Prästbord 3:1
Totten 1:72

Åre täthetsanalys. Bebyggelsen
ligger tätt utmed Årevägen i
centrum. Sparad äldre agrar
bebyggelse är på flera platser
kvar som delar av senare tillkomna bebyggelseområden.
Bebyggelsestrukturen är starkt
präglad av topografin med
bebyggelse på rad i linje med
landskapets nivåskillnader.

Åre

Ortofoto från omkring 1960.

Åre
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Viktiga siktlinjer Åre.
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Åre

Bedömningskarta Åre.

Åre
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BJÖRNÄNGE OCH SVEDJE
LANDSKAPET
Området utgjordes förr av ett storskaligt odlingslandskap som sluttade ner mot Åresjön. Idag finns
delar av detta landskap bevarat medan ytor av den
tidigare öppna odlingsmarken genom minskad
hävd har börjat beskogas. Där landskapet fortfarande är öppet ges möjligheter till siktlinjer mot
bergen och mot sjön. Björnänge by har förtätats
under senare tid men insprängt mellan ny bebyggelse finns enstaka äldre byggnader bevarade.
Fastighetsgränserna i inom områdets mellersta
del går från sluttningen i nordost ner mot sjön i
sydväst, från fjäll till älv. Gränserna visar den historiska betydelsen av gårdarnas markindelning, tor�rare marker i mera höglänt terräng och fuktiga och
bördiga slåttermarker längre ner i sluttningen och
närmare stranden. Gränserna kan följas i skogskanter och igenbuskade öppna diken.
Vägarna till de äldre gårdarna följer i hög grad
landskapets topografi och slingrar sig fram i
sluttningarna. I den västra delen av området har
kulturlandskapets äldre strukturer i bibehållits.
Gårdsmiljöer omges av odlingslandskap och sammanbinds av slingrande vägar som följer landskapets topografi. Flera gårdar har funnits på samma
plats mycket länge och gårdarnas tillhörande ekonomibyggnader berättar om månghussystemet i
det äldre bondesamhället. I odlingslandskapet finns
enstaka lador bevarade vilka speglar ladans viktiga
funktion som förvaring av vinterfodret innan hemtransport till gården.
Karl Johans väg följer sjöstranden och invid vägen
har bebyggelsen förtätats. Vägen har bevarats i sin
sträckning genom landskapet.
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Området ligger inom Riksintresse för kulturmiljö
Åredalen (Z 32)

exponerat läge och flera bevarade ekonomibyggnader, så som ladugård, kornlada och härbre.

HÖGEN

Gårdsmiljöerna omges av ett odlingslandskap och
här ingår även markerna söder om järnvägen där
en lada finns bevarad. Genom odlingslandskapet
löper äldre småskaliga vägsträckningar.

Längst i väster, i kanten mot skogen, ligger gården Högen (Björnänge 3:6). Som namnet beskriver
ligger gården högt upp i sluttningen. Av gårdens
äldre byggnader finns idag en loge och ett häbre
bevarade. Åtskild av den branta odlingsmarken
och mitt emot Högen ligger Oppgården (Björnänge
3:16) med ståtlig mangårdsbyggnad i form av en
tvåvånings parstuga, karaktäristisk för Åredalen.
Söder om Högen och Oppgården, ligger gården
Simonssons (Björnänge 2:91) med mangårdsbyggnad från 1920-talet och ekonomibyggnader från
1800-talets senare del. Tillsammans skapar de tre
gårdsmiljöerna, odlingsmarkerna och den slingrande vägen en sammanhållen kulturmiljö.
I skogskanten finns även en militäranläggning i
form av ett stridsvärn med ett skyddsrum. Den
militära anläggningen döljs idag under en byggnad.
Anläggningen berättar om bygdens närhet till det
ockuperade grannlandet under andra världskriget.

VIK
Gårdsgruppen, som är belägen norr om E14 och
Karl Johans väg omfattar bland annat gården Vik
1:3, en äldre gårdsmiljö med två mindre bostadshus och flera bevarade ekonomibyggnader. Ett
av bostadshusen är en timrad enkelstuga i två
våningar, byggd omkring år 1800. Det andra är en
mindre rödmålad parstuga i 1 ½ våning från 1870talet. Till gården hör också ladugård, stall och källare. Gården Vik 1:27 är en äldre gårdsmiljö med

SVEDJE
Gården Björnänge 1:24 är en mycket välbevarad
äldre gård med månghussystem. Här finns bland
annat ladugård, smedja och en loge med brutet
tak. Gården har en karaktäristisk mangårdsbyggnad
i form av rödmålad parstuga/framkammarstuga i
två våningar.
Gården ”Brattsved” (Åre-Svedje 1:51) är en välbevarad äldre gård med synligt läge i landskapet.
Mangårdsbyggnaden är en rödmålad parstuga i två
våningar, uppförd under mitten av 1800-talet. Till
gården hör också ladugård, härbre och en bastu/
bakstuga.

BJÖRNÄNGE
Utmed Karl Johans väg ligger ett antal gårdar, varav
flera bostadshus från tiden kring förra sekelskiftet;
Björnänge 2:23 från 1898 är en framträdande byggnad i ljus panelarkitektur med snickarglädje. Byggnaden kröns av flera takfall och ett mindre torn.
Åre-Svedje 1:29, från ca 1900 har en enklare traditionell utformning med 1 ½ våning och sadeltak.
Även här är panelen är ljusmålad och indelad med
listverk. Odlingsmarken norr om/bakom gårdarna
är värdefull för upplevelsen av miljön.

Björnänge och Svedje

Lite längre österut ligger ”Flinks” (Åre-Svedje
1:193), byggt under tidigt 1900-tal. Här fanns en
verkstad för souvenirtillverkning, vilket gör den till
ett uttryck för den tidiga turismen i Åre.
Ytterligare längre österut ligger ett mindre torpställe, Hårbörsta 2:16 med det äldre bostadshuset
alldeles invid vägen. Byggnaden är välbevarad men
delvis i behov av vård. Den är betydelsefull eftersom den berättar en viktig del av historien och om
bondesamhällets olika förutsättningar, funktioner
och sociala strukturer. Byggnaden pekas ut i Jamtlis inventering liksom även gården Hårbörsta 1:8
som ligger en bit upp från vägen. Boningshuset är
från 1880-talet och uppfört i 1 ½ våning. På gården
finns även ladugård och härbre.
Bebyggelsen utmed Karl Johans väg har successivt
förtätats och nya byggnader har tillkommit i anslutning till den äldre bebyggelsen.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER
•

•

Gårdar från sekelskiftet invid Karl
Johans väg och gårdsmiljöns omgivande
odlingsmark.

•

Utpekade kulturhistorisk värdefull
bebyggelse (många från sekelskiftet) invid
Karl Johans väg.

•

I den södra delen av Björnänge by står en minnessten som visar platsen för en massgrav efter Armfelts karoliner.
•

HÅRBÖRSTA
I områdets nordöstra del ligger Hårbörsta. Här ligger gården Ol-Jons (Hårbörsta 1:4) med bevarat
månghussystem. Förutom bostadshuset från senare
delen av 1800-talet finns på gården även ladugård,
magasin, härbre och lador. Hårbörsta 2:12 är ett
mindre boställe från andra hälften av 1800-talet.
Bostadshuset är en enkelstuga i två våningar. Även
en mindre ladugård och en källare är bevarade.

Björnänge
och Svedje


Området med Högens bebyggelseläge i
den branta sluttningen och Oppgården
i öster är tillsammans med Simonssons
gårdsmiljö i söder, har en bevarad äldre
struktur med höga kulturhistoriska
värden. I skogskanten av denna miljö
finns även en militärhistorisk anläggning
från andra världskriget.

Karl Johans vägs sträckning genom
området. Vägens läge är bevarat men
profiljustering/höjning/skärning har
ändrat vägens tidigare karaktär.
Kvarvarande odlingsmarker är värdefull
för förståelsen av landskapets historiska
markanvändning (trots att hävden verkar
vara dålig och stor andel träd växer i
markerna)

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING
•

•

Ny bebyggelse undviks på brukad
jordbruksmark

•

Ny bebyggelse bör samspela med
den äldre och ta hänsyn till områdets
karaktärsdrag. Betydelsefulla aspekter
är tex placering i landskapet,
byggnadsvolym, takvinkel, material och
kulör.

•

Håll landskapet öppet utmed E14, särskilt
vid de utpekade miljöerna.

•

Upprätthåll småskaligt vägnät mellan
gårdsmiljöerna och tidigare utmarker
– slåttermarker vid älven och de högre
liggande skogs- och fjällområdena.

LAGSKYDD
Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap.
6 §.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens
2 kapitel och får inte skadas. Lämningar får ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller på annat
sätt ändras eller skadas utan länsstyrelsen medgivande.
För byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
gäller varsamhet enligt PBL 8:17. För byggnader
som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gäller
även förvanskningsförbudet enligt PBL 8:13. Byggnaderna i Åredalen har inventerats av Jamtli 2017.

Bevara Karl Johans vägs sträckning
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Björnänge 3:6. Häbre och loge i Högen. Båda är uppförda i mitten av 1800-talet och
representanter för äldre tiders jordbruk och månghussystem. Foto: Jamtli

Björnänge 2:91. Simonssons bostadshus byggt 1926 i ett exponerat läge i landskapet.
Foto: Jamtli

Vik 1:3. Bostadshus som tidigare har fungerat som sommarstuga/vagnslider. Uppfört
på 1870-talet Foto: Jamtli

Vik 1:3. Stall uppfört på 1800-talet och en representant för äldre tiders jordbruk och
månghussystem. Foto: Jamtli
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Björnänge och Svedje

Vik 1:27. Kornlada och vagnslider från väster. Byggnaderna är uppförda under 1800talet och är representanter för äldre tiders jordbruk och månghussystem. Foto: Jamtli

Åre-Svedje 1:51. Ladugård. Foto: Jamtli

Björnänge 1:24. Bostadshus uppfört på 1700-talet och som ingår i ett välbevarat
gårdscentrum med en mångfald av olika byggnadstyper. Foto: Jamtli

Gården Brattsveden Åre-Svedje 1:51. Foto: Jamtli

Björnänge
och Svedje
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Ortofoto från omkring 1960.
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Björnänge och Svedje

Bedömningskarta Björnänge.

Björnänge
och Svedje
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Ortofoto från omkring 1960.
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Björnänge och Svedje

Bedömningskarta Svedje.

Björnänge
och Svedje
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BJÖRNEN OCH SADELN, BJÖRNEN CENTRUM

LANDSKAP

VÄG MOT FRÖÅTJÄRN

Mindre ytor med odlingsmarker i den södra delen,
hänger samman med odlingslandskapsområden
inom området Björnen-Svedje i sydväst. Kulturlandskapet har i övrigt nyttjats av byarna som utmark.
Skogen var viktig i det äldre bondesamhället. Här
fanns skogsbetet och här låg byarnas fäbodvallar.
Skogen var även byarnas jaktområden och i skogen
gjordes uttag av virke för att bygga och förbättra.
Norr om Fröåtjärn, finns en vattenanläggning som är
beskriven som en akvedukt av trä men vars funktion
inte är fastlagd. Ett stort antal fritidshus har under
de senaste åren byggts i området. Genom fritidshusbebyggelsen ringlar stigen ”Burmavägen” som uppfördes av soldater under andra världskriget.

Inom området finns äldre bevarade vägavsnitt
upp mot Fröåtjärnen. Vägen finns på Svedje bys
lagaskifteskarta från 1866. Kartan visar även på
läget för en stig som ledde till Svedje bys fäbodvall belägen norr om Fröåtjärn och omedelbart
utanför det aktuella området. Eventuellt kan stigen fortfarande finnas kvar i landskapet.

VIK NORRA

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER
•

Äldre vägstråk till Fröåtjärnen

•

Odlingslandskapet som endast i några
mindre kilar ligger inom området är
viktiga för att bevara landskapets
historiska markanvändning.

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING
•

Bevara de äldre vägarnas och stigarnas
sträckning och karaktär.

•

För att minska synbarheten av eventuell
framtida bebyggelse sparas skogsridåer
mot odlingsmarkerna

LAGSKYDD
Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap.
6 §.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens
2 kapitel och får inte skadas. Lämningar får ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller på annat
sätt ändras eller skadas utan länsstyrelsen medgivande.

Mindre ytor med odlingsmarker angränsar till och
hänger samman med odlingslandskapsområden
inom delområdet Björnen-Svedje i sydväst.
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Björnen och Sadeln, Björnen Centrum

Björnen med bebyggelsemiljö i Vik i förgrunden. Foto Sweco: Architects

Björnen
och Sadeln, Björnen Centrum
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Ortofoto från omkring 1960.
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Björnen och Sadeln, Björnen Centrum

Bedömningskarta Björnen och Sadeln, Björnen centrum.

Björnen
och Sadeln, Björnen Centrum
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SÅÅ
LANDSKAPET
Delområdet utgörs av Såå by och upplevs som en
pampig entré till Åredalen. Odlingsmarker ligger
parallellt med E14 och sträcker sig ner mot Åresjön.
Viss igenväxning pågår utmed E14.
Området kännetecknas av stora öppna odlingsmarker, jordbruk, spridd gårdsbebyggelse och friliggande ängslador, historiska vägsträckningar och
terränganpassade vägar. Det öppna odlingslandskapet ger långa siktlinjer, både mot vattnet och upp
längs sluttningarna. Dagens Pilgrimsvägen följer den
sträckning som landsvägen hade vid mitten av 1800talet, vilket visar på en kontinuitet i rörelsemönster.
Såå är en omfattande by, såväl geografiskt som antalet historiska gårdsmiljöer. Vid tiden för Laga skifte
år 1861 bestod byn exempelvis av hela elva gårdar.
Delområdet är i hög grad präglad av den bebyggelsestruktur som uppstod när gårdarna flyttade ut till
sina marker. De äldre skiftade bytomterna Såå och
Bölet beskrivs under avsnittet Sällbacken.
Ett flertal befintliga gårdsmiljöer och ekonomibyggnader är utpekade som värdefulla i Jamtlis inventering 2017. Inom området finns även torpställen och
ett stort antal lador. Många av de lador som förr funnits på jordbruksmarken har idag försvunnit. De kvarvarande är viktiga att bevara för att bibehålla förståelsen av slåttermarken och av vinterfodrets betydelse
för jordbruket.
Byarnas och gårdarnas historiskt långsmala ägostruktur, från älv till fjäll (sydväst-nordost), är i det öppna
landskapet fortfarande delvis synligt genom vägar,
diken och skogsbryn som ofta lades i gränser.
Under tidigt 1900-tal kompletterades bebyggelsemiljön mellan E14 och järnvägen och vid 1960-talet
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fanns här ett flertal gårdar, vilka nåddes via stickvägar
från landsvägen och från E14. I dagens kulturlandskap finns flera av gårdarna kvar och har behållit sin
utspridda lokalisering.
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Åredalen (Z 32).

JÖNS-PERS
Öppen odlingsmark med ett äldre vägstråk som kantas
av byggnader vilka är utpekade som särskilt värdefulla
av Jamtli (Så 1:32).

NYBYGGET OCH FINNSGRAVARNA
Även ”Nybygget” (Så 1:34) är en gård med flera bevarade ekonomibyggnader, här i form av lador och
härbre. Mangårdsbyggnaden är en för Åredalen karaktäristisk rödmålad parstuga i två våningar, uppförd
under 1870-talet. Gården har även ett bostadshus från
1960-talet, vilket också lyfts fram i Jamtlis inventering
som välbevarat. En bit sydost om Nybygget ligger
Lödingstorpet (Så 6:20), byggt runt 1880-1890.
Inom området finns också en åker som bär namnet
Finnsgravarna (L1946:5576, plats med tradition).
Det berättas att ben plöjdes upp här någon gång på
1800-talet. Namnet återfinns även på kartan år 1782
vilket tyder på att en tradition varit levande i byn om
att soldater som tillhörde Armfeldts armé begravts på
platsen 1719.

SÅÅGÅRDEN
Såågården (Så 2:11) utgörs av ett större gårdskomplex
med två bostadshus och ett stort antal bevarade äldre
ekonomibyggnader. Mangårdsbyggnaden uppfördes

1895 i 1 ½ våning med tidstypisk panelarkitektur, där
stående och liggande panel varvas och delas in med
listverk. Ytterligare ett bostadshus från 1800-talet
finns på gården. Det har formen av en enkelstuga i
två våningar. Båda byggnaderna är rödfärgade. Till
gården hör också en vinkelbyggd ladugård uppförd
under 1900-talets första hälft liksom även härbre,
jordkällare, uthus och flera lador. Såågården med
sina bevarade äldre byggnader och omkringliggande
odlingsmarker bedöms som mycket värdefull.

SÅÅ FOLKSKOLA
Centralt i området uppfördes Så folkskola 1926.
Skolans bebyggelsemiljö är välbevarad och här finns
förutom skolbyggnad även lärarbostad och uthus.
Skolbyggnaden är en rödfärgad träbyggnad i 1 ½
våning med vidbyggd farstu och tidstypiska klassicerande detaljer i knutlådor och takfot. Liknande
detaljer återfinns också på lärarbostaden och på
ett av de tillhörande uthusen. Miljön besitter såväl
bebyggelsehistoriska och samhällshistoriska värden. Folkskolan är en viktig byggnad i det svenska
samhället och utgör en symbol för framåtanda och
kunskap som präglade årtiondena runt sekelskiftet
då den allmänna folkskolan byggdes ut. 1920-talet
har beskrivits som folkskolans grundläggningstid då
skolbyggnader uppfördes i stor omfattning runt om i
hela landet.

SÖDER OM BÖLET
Så 5:2 är en äldre gårdsmiljö med den karaktäristiska
parstugan i två våningar från 1800-talets första hälft,
en timrad ladugårdsbyggnad från 1880-talet och ett
par härbren, varav det ena från 1810. Miljön är välbevarad och lyfts även fram i Jamtlis inventering.

Såå

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER

•

Bevara siktlinjer mellan gårdsmiljöer

LAGSKYDD

•

Håll landskapet öppet utmed E14 för
att säkerställa siktstråk över värdefulla
odlingslandskap

Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap.
6 §.

•

Odlingslandskap med bevarade lador

•

Fastighetsstrukturen från älv till fjäll som går
att utläsa i dagens landskap

•

Ny bebyggelse bör undvikas på brukad
jordbruksmark

•

Samlade gårdsmiljöer med tillhörande
ekonomibyggnader med olika funktioner

•

Bevara Karl Johans vägs sträckning

•

Avläsbar bebyggelseutveckling med
gårdar som har lång platskontinuitet och
nyetablering av gårdar fram till mitten av
1900-talet.

•

Upprätthåll småskaligt vägnät mellan
gårdsmiljöerna och tidigare utmarker
– slåttermarker vid älven och de högre
liggande skogs- och fjällområdena

•

Visuella samband mellan gårdscentra, för
upplevelsen av en stor by

•

Såå folkskola

•

Karl Johans vägs sträckning

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens
2 kapitel och får inte skadas. Lämningar får ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller på annat
sätt ändras eller skadas utan länsstyrelsen medgivande.
För byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
gäller varsamhet enligt PBL 8:17. För byggnader
som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gäller
även förvanskningsförbudet enligt PBL 8:13. Byggnaderna i Åredalen har inventerats av Jamtli 2017.

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING
•

Tillägg av ny bebyggelse är möjligt.
Ny bebyggelse ska samspela med
områdets karaktärsdrag och den lokala
byggnadstraditionen samt till den befintliga
bebyggelsens placering i landskapet.
Exempel på viktiga aspekter är förutom
själva placeringen byggnadsvolym, takvinkel,
material och kulör.

Såå bys gårdar ligger enligt storskifteskartan år 1782 koncentrerade i en klungby öster om E14 inom området Sätteråsen. Vid denna tid passerade även bygdens landsväg omedelbart söder om byn. Karta: Lantmäteriet

Såå
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Såå 2:11. Såågården. Bostadshus byggt 1895 inom ett gårdscentrum med en mångfald
av olika byggnadstyper. Foto: Jamtli

Såå 1:34. Nybygget. Bostadshus upför på 1870-talet och representant för en äldre byggnadstradition. Foto: Jamtli

Såå 2:14. Såågården. Kornlada och magasin uppförda under den senare delen av
1800-talet. Foto: Jamtli

Såå 1:34. Nybygget. Kornlada uppförd på 1800-talet. Foto: Jamtli
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Såå

Såå 5:2. Ladugård uppförd på 1880-talet och en representant för äldre tiders jordbruk.
Foto: Jamtli

Såå 1:66. Såå folkskola uppförd 1926 Foto: Jamtli

Såå 5:2. Två häbren vilka inte står på gårdens ursprunglia plats. Det vänstra hörbret i bilden
är uppfört 1810 och det högra omkring 1900. Foto: Jamtli

Såå 1:32. Kornlada från 1850-tal. Foto: Jamtli

Såå
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Ortofoto från omkring 1960.
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Såå

Bedömningskarta Såå.
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SÄTTERÅSEN
LANDSKAPET
Området domineras av vidsträckta skogsmarker
som utbreder sig mot norr. Byarna låg i äldre tid
i skogskanten för att inte inkräkta på den värdefulla åkermarken. Bevarade gårdslägen i byn har
en flerhundraårig kontinuitet. Söder om byarna
kan fortfarande odlingslandskapet uppfattas av
resenärer på E14.
Skogsmarken var förr av stor betydelse. Här
betade boskapen sommartid och ett stycke från
byarna låg byns fäbodvall. En betesmark i området har särskilt höga naturvärden och områdets
biologiska mångfald är ett viktigt dokument
värdefull för kulturmiljön. I skogsmarkerna hade
även byarna sina jaktmarker och här tog man ut
virke för byggnationer. Skogen var även en viktig

resurs för vidareförädling av skogsråvaran och framställning av träkol. Omedelbart norr om E14 och söder om en
bäck ligger en fångstgrop (L1946:5802) som är skyddad
som fornlämning. Fångstgropens strategiska läge invid
bäcken avspeglar att det här funnits ett stråk som älgarna
följt för att nå vattendraget. Fångstgropen är skyddad
som fornlämning.

SÅÅ GAMLA BY
Bebyggelseläget för Såå gamla by (L1945:205) framgår
av byns Storskifteskarta år 1782. Platsen har fortfarande
bebyggelse och är därför inte registrerad som fornlämning. Ett par byggnader i byn är utpekade i Jamtlis byggnadsinventering.
Söder om Såå by, invid Såberget, finns ett område med
gruvhål (L1945:267) vilka berättar om att det här bedrivits en småskalig gruvverksamhet. Betonggrunder till
lavar och hus antyder att verksamheten varit i drift under
1900-talet. Såå by hade sin fäbodvall på den södra sidan
om Åresjön men platsnamnet Sätteråsen antyder att det
funnits en fäbodvall inom området. Detta har dock ej kunnat bekräftas vid granskning av historiska kartor.

SÅBÖLE

Sätteråsen. Foto: Sweco Arcitects
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Ytterligare ett äldre bebyggelseläge, beläget invid E14 är
det nuvarande Såböle (L1946:6029). Uppgift i fornminnesregistrerat anger att området kan vara en medeltida
ödelagd enhet, ett så kallat ödesböle. Delar av byggelsen
inom dagens Såböle tillkom under 1800-talet. Kvar från
den tiden är gården ”Bölet”, som även pekas ut i Jamtlis
byggnadsinventering. Mangårdsbyggnaden är en rödmålad parstuga i två våningar, karaktäristisk för Åredalen.
Till gården hör också ett större antal äldre ekonomibyggnader, så som ladugård, stall, kornlada och härbre samt
en bryggstuga. Byggnaderna är välbevarade men i behov
av vård.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER
•

Välbevarade gårdsmiljöer och
odlingslandskap, betesmark med biologisk
mångfald.

•

Gårdar i traditionella bebyggelselägen och
med lång kontinuitet

•

Gruvområdet söder om Såå by

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING
•

Låg bebyggelseskala bakom skogsridåer
som sparas bakom den äldre bebyggelsen i
området

•

Ny bebyggelse bör undvikas på brukad
jordbruksmark

LAGSKYDD
Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap.
6 §.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens
2 kapitel och får inte skadas. Lämningar får ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller på annat
sätt ändras eller skadas utan länsstyrelsen medgivande.
För byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
gäller varsamhet enligt PBL 8:17. För byggnader
som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gäller
även förvanskningsförbudet enligt PBL 8:13. Byggnaderna i Åredalen har inventerats av Jamtli 2017.

Sätteråsen

Nedan visar bilderna samtliga byggnader inom ”Bölet”, fastighet Såå 3:15. Foto: Jamtli
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Ortofoto från omkring 1960.
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Sätteråsen

Bedömningskarta Sätteråsen.
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SÅ INDUSTRIOMRÅDE

LANDSKAPET
Området ligger längst i öster inom den fördjupade översiktsplanens område och domineras på
båda sidor om E14 av skogsmark. Historiskt har
markområdet nyttjats som utmark. Pilgrimsleden
passerar genom området.

DEN GAMLA LANDSVÄGEN OCH
PLATSER MED TRADITION
Karl Johans väg passerar genom skogsmarken
i norra delen av delområdet och den gamla
landsvägen fungerar idag som vandringsleden

Pilgrimsleden. Invid leden finns två platser med
tradition i fornlämningsregistret (L1946:5035
och L1946:5787). Den ena traditionen anknyter
till den tid när bönderna hade bete på skogen
och det berättas om att kreaturen alltid skyggade för denna plats. Därför misstänktes att
marken skulle innehålla något ”skumt” och
boende i Brattland grävde i marken men kunde
inte hitta något. Invid den gamla vägen och på
den östra sidan, ligger ett röse som det också
finns en tradition kring. Enligt denna ska en
västgötaknalle blivit rånad, ihjälslagen och
begravd i röset.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
OCH KVALITÉER
•

Karl Johans väg

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA
UTVECKLING
•

Bevara nuvarande sträckning och karaktär på Karl Johans väg

LAGSKYDD
Riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap.
6§
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens 2
kapitel och får inte skadas. Lämningar får ej rubbas,
tas bort, grävas ut, täckas över eller på annat sätt
ändras eller skadas utan länsstyrelsen medgivande.
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Så industriområde

Bild från Så industriområde idag. Foto: Åre kommun
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Ortofoto från omkring 1960.
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Så industriområde

Bedömningskarta Så industriområde.
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