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Utredningsområdet, invid Hakefjorden, söder om Stora Höga och norr om Jörlanda. Utrednings-
området innehåller riksintresseområdet Anrås O 39. 

Beställare: 
Stenungsunds kommun  tel. 0303 - 73 00 00 

Konsult:
Acanthus arkitektur och kulturvård AB  tel. 031 - 760 90 98
Pusterviksgatan 15, 413 01 Göteborg 
Uppdragsansvarig: Maria Olovsson, bebyggelseantikvarie 

Vad är ett riksintresse?
Områden som bedöms vara betydelsefulla för riket i sin helhet kan klassas som 
område av riksintresse enligt miljöbalken (3 kap och 4 kap). I ett område av 
riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan 
tillståndspliktig verksamhet. Riksintressen i Sverige kan vara bland annat orör-
da naturtillgångar, kulturhistoriska miljöer, energiförsörjning och kommuni-
kationer. Riksintressen och innebörden av dessa preciseras i dialog mellan stat 
och kommun och redovisas i kommunens översiktsplan. Riksintressen bevakas 
av länsstyrelsen och får inte skadas påtagligt av exempelvis nya byggprojekt.
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INLEDNING
BAKGRUND
Detta kulturmiljöunderlag behandlar kulturhisto-
riska värden i ett av länets riksintresseområden, 
Anrås O 39. Söder om detta riksintresseområde 
ligger Kvarnhöjden som är utpekat i kommunens 
översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder. 
Under 2007 har Stenungsunds kommun arbetat 
fram ett planprogram som behandlar uppförandet 
av bostäder i området. Syftet med planen är att ge 
möjlighet för en blandad bebyggelse med olika bo-
ende- och upplåtelseformer. Det planerade utbygg-
nadsområdet går delvis in i själva riksintresseområ-
dets södra del. På grund av att riksintresseområdet 
berörs, har Stenungsunds kommun beslutat att 
upprätta ett kulturmiljöunderlag för att utreda om 
en utbyggnad inom riksintresseområdet är möjlig 
utan negativ påverkan på riksintressets kärnvärden.   

SYFTE OCH MÅL 
Kulturmiljöunderlaget ska fungera som ett kun-
skapsunderlag som ska skapa förståelse för riks-
intressets fysiska yttringar men också förståelse 
för de upplevelsebaserade värdena. Utifrån denna 
kunskap behandlas också åtgärder som krävs vid 
en utbyggnad inom riksintresseområdet för att 
dessa värden ska bestå. 

UPPLÄGG OCH MEDVERKANDE
Uppdraget har genomförts genom studier av 
historiska kartmaterial, det kommunala bevarande-
programmet och riksintressebeskrivningar. Flera 
fältbesök har genomförts i utredningsområdet. 
Bohusläns museums bilddatabas och länsstyrelsens 
databas över fornlämningar har också varit viktiga 
källor för projektet. Områdets historiska förutsätt-
ningar beskrivs under avsnittet ”Historik”, här kan 
man också följa den historiska utvecklingen i en 
illustrerad historisk axel för att skapa förståelse för 
områdets långa historiska kontinuitet. Under rubri-
ken ”Kulturmiljöbeskrivning” följer en beskrivning 

Den röda streckade linjen illustrerar riksintresseområdet, den 
gula linjen markerar programområdet. 

KULTURMILJÖUNDERLAG KVARNHÖJDEN

Riksintressebeskrivningen

Anrås [O 39] (Jörlanda sn)

Motivering: Odlingslandskap i kustbygd 
med bevarade drag i bebyggelse och land-
skap från tiden före det laga skiftet vilket 
tillsammans med fornlämningar och olika 
kommunikationssystem,såsom vattenvä-
gar, landsväg och järnväg, speglar ett 
långt utvecklingsförlopp. 

Fornlämningsmiljö, kommunikationsmiljö.

Uttryck för riksintresset:

Fornlämningar, stenhägnader, bykärna 
dominerad av framkammarstugor i två 
våningar.

Landsvägen (bygatan) går ännu genom 
byn ner till sjön.

(Länsstyrelsen Västra Götalands län)
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av kulturlandskapets olika fysiska yttringar.  Avsnit-
tet innehåller två illustrationer i A4 och A3-format 
som dels förtydligar riksintressets fysiska yttringar 
men också visar vad som skapar områdets upple-
velsemässiga värden. Illustrationerna förtydligas 
med beskrivande text. Avsnittet ”Analys” består 
av fyra illustrationer som behandlar vad som är 
visuellt synligt, eller ej, från två av riksintressets 
kärnområden, Norra Anrås och gravfältet. Illustra-
tionerena ska spegla vad som kan vara en lämplig 
bebyggelse inom planområdet och vilka åtgärder 
som krävs för att eventuell bebyggelse ska bli 
möjlig inom riksintresseområdet utan att negativ 
påverkan uppstår på riksintressets kärnvärden. 

SAMMANFATTNING 
Dalgången för Norra och Södra Anrås är av stort 
kulturhistoriskt värde och är utpekat som riksin-
tresse för kulturmiljövården. De värden som är 
centrala för riksintresset finns beskrivna i denna 
rapport, dels i egenskap av fysiska yttringar men 
också som delar i ett upplevelsevärde. Dalgången 
är en relativt orörd plats där möjligheten till upp-
levelsen av ett historiskt, havsnära odlingslandskap 

Flygfoto över Norra Anrås från 1990,  fotot ägs av Riksantikvarieämbetet. 

är möjlig. Landskapet speglar med fornlämningar 
och historiska bystrukturer en utveckling som på-
gått i närmare 3000 år. 

Omgivningspåverkan är i dagsläget relativt låg även 
om ny bebyggelse skymtar fram i dalgångens norra 
del. Den senaste tidens utveckling, ombyggnader 
av fritidshus till åretruntbostäder, villabebyggelse i 
anslutning till Stora Höga är små förändringar som 
påbörjat en karaktärsförändring i riksintresseom-
rådet. Ytterligare utbyggnader med urbana för-
tecken, synliga i dalgången, kommer att förtydliga 
en förändring av kulturmiljön. Mot bakgrund av 
denna redan påbörjade förändring är det viktigt att 
ett omland runt dalgången sparas för att områdets 
kulturhistoriska värden ska bestå. Ny bebyggelse 
bör inte anläggas i planområdet så att den är synlig 
inom dalgången, som utgör kärnan för riksintres-
seområdet. 
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Norra Anrås omkring 1950, ekonomibyggnaderna i den 
kringbyggda gården är rivna. Samtliga gårdar i byn har varit 
helt eller delvis kringbyggda. 

Kvarnbyggnaden finns bevarad om något ombyggd, verk-
samheten reglerades 1808. 

HISTORIK 
Den mänskliga närvaron i dalgången har en lång 
historia. Tydligaste tecknet på detta är det stora 
gravfältet som ligger väster om Norra Anrås invid 
kustlinjen. Gravfältet är från järnåldern och be-
står av ett femtiotal stensättningar och högar. Byn 
Anrås finns belagd från 1300-talet, vars bebyggelse 
då var samlad vid nuvarande Norra Anrås. Någon 
uppdelning mellan Södra och Norra Anrås är inte 
dokumenterad förrän på 1500-talet. Från denna 
tid finns även belägg för att Anråse å, vars me-
andrande lopp går genom dalgången, utgjorde ett 
viktigt laxfiskevatten. Kvar vid ån finns också en 
kvarnbyggnad vars verksamhet reglerades i början 
på 1800-talet. Det har tidigare varit tvister mellan 
kvarnverksamheten och fiskeintressena högre upp i 
Anråse å vilket föranledde den lagförda regleringen 
och uppförandet av en laxtrappa.

Norra Anrås by låg samlad i en klunga före skifte-
nas genomförande. Vid laga skifte 1831-35 splitt-
rades byn delvis upp och en gård flyttades ut. Tre 
gårdar låg dock kvar på byplatsen. Samtliga An-
råsgårdar var på 1800-talet helt eller delvis kring-
byggda, se bild 2 och 4. En av gårdarna har endast 

Gravfält med ett 50-tal gravar både stensättningar och högar. Kor betar idag den öppna hagmarken vilket håller det öppet. 
Gravfältet ligger på en höjd ut mot havet. 
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yngre ekonomibyggnader kvar, den kringbyggda 
gården från 1700-talet är riven sedan en tid tillbaka. 
Trots detta finns flera äldre byggnader bevarade. 

Byplatsen för de södra gårdarna i dalgången var 
ursprungligen öster om nuvarande järnväg. Från 
denna bytomt flyttades två gårdar ut vid laga skifte 
på 1830-talet och kom att ligga västerut omedel-
bart nedanför Kvarnhöjden. 

Utvecklingen från 1950-talet har främst präglats av 
att fritidsbebyggelse anlagts i dalgången. Stugorna 
är få till antalet och ligger i små grupper invid 
kvarnen och gravfältet. 

Dalgången inramas i öster av ett kommunikations-
stråk, väg 160 och järnvägen mellan Stenungsund 
och Göteborg. Historiskt sett har området länge 
präglats av kommunikation av mer regional bety-
delse. De första reseskildringarna från området är 
från 1590-talet då biskop Jens Nilsson var på visi-
tationsresor genom länet. Det skulle enligt denna 
skildring finnas åtta gårdar i Anrås vid tiden.

Här syns samtliga kända fornlämningar i området, markerade 
i rosa. Utdrag från fornlämningsregistret. 

 

 

Gravfältet

En av gårdarna i Norra Anrås by,  Anrås 1:2, 2:2. Mangår-
den och de äldre ekonomibyggnaderna är nu rivna. 

År 1000 1100 1200

Historisk axel 
Anrås delas 
i Norra och 
Södra Anrås

Anrås by 
nämns i skrift 
första gången, 
1300-talGravfältet 

anläggs

Sommarstugor
byggs i dal-
gången

Kringbyggd 
gård i N Anrås 
rivs, efter 1990

Kvarnanlägg-
ningen regleras
1808

Biskop Nilsson 
passerar Anrås 
8 gårdar finns

Laga skifte genomförs 
1831-35, en gård från 
N Anrås flyttas ut, 
två gårdar fr S Anrås 
flyttas  

Järnålder
500 f kr -1050 e kr

Medeltid 
1050 e kr - 1520 

Nyare tid  
1520 e kr eller senare 

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 År 2000
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Den äldre bygatan går fortfarande genom Norra Anrås by.

Vägen in mot Norra Anrås by, ifrån norr. 

Hedlandskapet avgränsar odlingsmarken ut mot havet, flera äldre stengärdesgårdar finns bevarade. 

KULTURMILJÖ-          
BESKRIVNING
Dalgången där Norra Anrås och två gårdar från 
Södra Anrås ligger utgör idag ett välbevarat kul-
turlandskap. Det som är mest anslående är det 
historiskt präglade odlingslandskapet som breder 
ut sig mot havet. Dalgången inramas i norr av en 
skogsbeklädd bergshöjd och i söder av Kvarn-
höjden. I öster bildar väg 160 och järnvägen, mot 
Stenungsund, något av en barriär mot den tidigare 
sammanhängande dalgången som leder vidare 
i östlig riktning. I väster gränsar dalgången mot 
Hakefjorden med dess arkipelag mot Tjörn. Dal-
gången präglas främst av jordbruksbebyggelse av 
varierande ålder med tillhörande odlingsmark som 
finns bevarad i landskapet. I övrigt så finns många 
stengärdesgårdar bevarade i de äldre utmarkerna, 
hedlandskapet som gränsar mot havet. Många visar 
på äldre ägo- och brukargränser. Flera av stengär-
desgårdarna har idag ingen funktion utan ligger 
som historiska lämningar i landskapet. 
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Sommarstugor är något av de sentida inslagen i landska-
pet. 

Äldre ekonomibyggnader finns bevarade i området, här i 
Norra Anrås. 

Mangårdsbyggnad från 1700-talet, Norra Anrås. 

Mangårdsbyggnad i Södra Anrås, gården skiftades ut vid 
laga skifte 1831-35. 

KULTURMILJÖNS FYSISKA YTTRINGAR
Bebyggelse 
Bebyggelsen i dalgången präglas delvis av ensam-
liggande jordbruksfastigheter med traditionella 
mangårdar från sent 1800-tal eller tidigt 1900-
tal med något yngre ekonomibyggnader. I detta 
avseende skiljer sig Norra Anrås där bebyggelsen 
fortfarande ligger samlad i en oskiftad bystruk-
tur. Jordbruket i dalgången har således utvecklats 
vidare under 18- och 1900-talet. I södra delen av 
dalgången, vid foten av Kvarnberget, ligger två 
utskiftade gårdar som tillhör Södra Anrås. Den 
utveckling man kan se från mitten av 1900-talet 
fram till idag förknippas främst med fritidsbebyg-
gelse. Mindre fritidshus finns byggda på de obruk-
bara impedimenten i anslutning till havet eller vid 
Anråse å.  Flera av fritidshusen har byggts om till 
villor för åretruntboende, en vanlig utveckling de 
senaste 15 åren. 

Vägar 
Dalgången har många äldre vägar bevarade. Hu-
vudvägen genom Norra Anrås finns dokumenterad 
på kartmaterial från år 1700 och är förmodligen 
betydligt äldre. Denna väg har senare utvecklats 
och förlängts, dels ner mot den gamla kvarnbygg-
naden vid Anråse å, och dels mot den yngre bebyg-
gelsen vid Ekeberg.

Kommunikationerna i området har också präglats 
av den gängse historiska utvecklingen. Landsvägen 
(v 160) har byggts om och rätats ut i omgångar. 
Bohusbanan, sträckan Tingstad- Uddevalla, invig-
des 1907 och det är fortfarande den sträckningen 
som i dag trafikeras av regionaltrafiken in mot Ste-
nungsund. På generalstabskartan, upprättad 1863, 
finns en järnväg som passerar utredningsområdet, 
detta kan vara en privat järnvägssatsning som 
sedan köpts upp av Statens Järnvägar inför byggan-
det av Bohusbanan. Bohusbanan i sin dåvarande 
form lades, för Jörlandas del, ner 1984. Kommuni-
kation av olika slag har således präglat utrednings-
området under flera hundra år, en utveckling som 
fortsatt in i vår tid.     
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kvarnfastighet 

Norra Anrås

Ekeberg

sommarstugor

sommar-
stugor

Nyhem 

gravfält 

väg 160 

gammal 
vägsträcka  

Södra Anrås

Kvarnhöjden

Damstö

Södra Anrås
ursprunglig 
byplats

järnvägen

Kulturmiljöns fysiska yttringar, beståndsdelar som bildar en helhet. 
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Fornlämningar 
Den rika förekomsten av fornlämningar är mycket 
intressant ur kulturhistorisk synvinkel. Gravfältet 
som ligger mellan gårds- och fritidsbebyggelsen 
och kustlinjen är en upplevelse i sig. På ett höjd-
parti i dalgången finns här tydliga lämningar efter 
stensättningar och högar som breder ut sig i en 
öppen hagmark som ramas in av lågt växande 
tallar. Boskap betar i området vilket bidrar till att 
gravfältet hålls öppet. På andra höjdpartier inom 
riksintresset återfinns även ett flertal gravar i form 
av stensättningar. Några av dessa är ensamliggande 
och andra är parvis grupperade. Gravarna repre-
senterar ett äldre tidskikt och är sannolikt anlagda 
under bronsålder/äldre järnålder. Andra arkeolo-
giska fynd i området är svårare att uppleva men 
dokumenterar exempelvis medeltida tomt- och 
boplatser såsom i Norra Anrås.  

Omgivningspåverkan i dagsläget 
Dalgångens historiska prägel till trots har en del 
förändringar ägt rum de senaste årtionden. Den 
mer synliga utvecklingen i själva dalgången utgörs 
av att små sommarstugor byggs om till stora året-
runthus. Eftersom antalet sommarstugor i dalgång-
en inte är så stort, upplevs dessa förändringar inte 
som så omfattande. Däremot finns exempel på ny 
bebyggelse som med placering, storlek och färg-
sättning präglar stora delar av dalgången. I övrigt 
har mer samlad villabebyggelse uppförts i södra 
delarna av Stora Höga. Delar av denna utbyggnad 
skymtar fram mellan träden ut mot Norra Anrås, 
en förändring som inte upplevs vare sig påtaglig 
eller störande. 

Kvarnhöjden
Stora delar av Kvarnhöjden har utgjorts av utmark 
till byn Kyrkeby, belägen sydväst om Kvarnhöjden. 
Inom riksintresseområdet upp på Kvarnhöjden 
finns två kända fornlämningar. Dessa stensättning-
ar ligger dock utanför planområdet. I övrigt finns 
här lämningar efter äldre brukargränser i form av 
stengärdesgårdar som markerat gränser för utmar-
ker, tillhörande Kyrkeby. 

Ny bebyggelse anlagd i Stora Höga skymtar fram i dal-
gångens norra del. 

Nyanlagd villa, eller ombygd sommarstuga är med sitt läge 
och färgsättning, ett påtagligt nytt inslag i landskapsbilden. 

Ombygd sommarstuga i anslutning till havet. 

Lämningar efter ett 50-tal gravar såsom stensättningar och 
högar är väl synliga vid gravfältet. 



Dalgången, värdekärnan, med dess kulturhistoriska kvaliteter och viktiga utblickar. 

Odlingsmark

Havsnära hedmark 
med inslag av en 
och tall

Skogsklädda 
höjder

Anråse å bevuxen 
med al

Gravfält 

Jordbruksbebyg-
gelse med oskiftad 
struktur

Utskiftade och 
yngre gårdar

Viktiga siktlinjer

UPPLEVELSEBASERADE 
KVALITETER (INVIKT A3)
Centralt för riksintresseområdets kulturmil-
jövärden är lång historisk kontinuitet. Tecken 
på mänsklig närvaro går i riksintresseområ-
det tillbaka 3000 år. Norra Anrås oskiftade 
bykärna, utskiftad bebyggelse, öppen odlings-
mark, kargt hedlandskap med stengärdesgår-
dar är delar som bidrar till möjligheten att 
uppleva ett för Bohuslän typiskt, historiskt 
och havsnära odlingslandskap. De förhållan-
devis orörda miljöerna i dalgången ger stora 
möjligheter att uppleva detta, det är speciellt 
och ovanligt. Historisk kontinuitet är också 
aktuell vad gäller kommunikation. Kommu-
nikationsstråk är dokumenterade tillbaka till 
1500-talet och är förmodligen äldre om man 
ser till kommunikation via områdets vattenvä-
gar. Detta har sedan utvecklats vidare med 
landsväg och järnväg. 

Gravfältet har ett högt dokumentvärde, man 
kan på så sätt fastställa mänsklig närvaro i dal-
gången tillbaka till järnåldern. Men framför allt 
har gravfältet också ett stort upplevelsevärde. 
Gravfältet ligger lite avsides från det öppna 
odlingslandskapet men hittar man bara hit så 
ger ett besök på platsen ytterligare en dimen-
sion till det historiska odlingslandskapet.

Vy över hav och Kvarnhöjden från vägen som går förbi kvar-
nen. Stengärdesgårdar finns bevarade i hedlandskapet ner mot 
havet.

Utsikt över havet från gravfältet, betande djur håller hagmar-
ken öppen. 

Vägen går genom en av gårdarna i Södra Anrås med utblick mot 
havet. 

Spår av en äldre väg som leder ner mot det karga hedlandskapet 
bevuxet med en och lågt växande tallar. 

Det forntida gravfältet är en upplevelse i sig, i bakgrunden syns 
Kvarnhöjden. 

En av gårdarna som finns bevarade i Norra Anrås. Bebyggelsen 
ligger samlad enligt en äldre bystruktur som var vanlig före laga 
skifte. 
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ANALYS (INVIKT A3)

Kommunen föreslår i detaljplanen att ny be-
byggelse ska uppföras i riksintressets södra del. 
Nedan följer fyra illustrationer som beskriver 
siktlinjer från två av dalgångens värdekärnor, 
Norra Anrås och gravfältet. Illustrationerna 
visar på vad man kan uppfatta av eventuell ny 
bebyggelse på Kvarnhöjden, inom riksintresse-
området. Höjder och längder i illustrationerna är 
hämtade ur kommunens grundkarta. De sträck-
or som figurerna symboliserar finns illustrerade 
på flygbilderna till höger om illustrationerna. 

NORRA ANRÅS 
Figur A visar en genomskärning av hela utred-
ningsområdet. Längst till vänster i figur A syns 
en av gårdarna i Norra Anrås, i illustrationens 
mitt syns den västra av gårdarna i Södra Anrås. 
Bredvid denna gård höjer sig den skogsbeklädda 

Kvarnhöjden över det flacka odlingslandska-
pet. Längre upp på höjden är ett tvåvånings-
hus inritat. Figurerna visar också gränsen för 
riksintresset, utritat med en röd linje. Den blå 
streckade linjen löper från Norra Anrås och 
symboliserar vad man ser av Kvarnhöjden 
därifrån. Figur B visar samma information men 
sträckan är betydligt kortare. 

Enligt vad som framgår av dessa illustrationer 
är det möjligt att anlägga ny bebyggelse inom 
riksintresseområdet utan att den blir synlig ut 
mot dalgången. 

I illustrationen är trädridåns utbredning ca 
200 m. Kvarnhöjden täcks idag av blandskog 
vilket medför att vegetationen blir tätare under 
den del av året som det finns löv på träden. 
Uppskattningsvis är träden idag mellan 20-25 m 
höga och kan på sikt bli upp mot 30 m höga. 
Illustrationerna visar också att topografin ökar 
i planområdets södra del. 

Bilden föreställer de sträckor som de två figurerna illustrerar. Den röda 
streckade linjen markerar området för riksintresset. Det gulmarkerade områ-
det utgör gränsen för planområdet. 

En av gårdarna i Södra Anrås ligger vid foten av berget, gården 
illustreras i figurerna nedan. 

Siktlinje från Norra Anrås mot Kvarnhöjden, gården Nyhem är 
synlig till höger i bild. 

Trädridå 200 m   

Trädridå 200 m   
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Figur D
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Figur C Gräns för 
riksintresset
och plan-
området 

Lägre bebyggelse 
ex. 1-2 våningar

Lägre bebyggelse 
ex. 1-2 våningar

Anråse å 

Anråse å 

Norra fastig-
hetsgränsen 
för planom-
rådet

Gravfältet

Figur D

Norra fastighetsgränsen 
för planområdet

(INVIKT A3)

GRAVFÄLTET 
Figur C visar en genomskärning av sträckan 
från gravfältet förbi riksintresseområdets södra 
gräns, se även flygbilden till höger. Längst till 
vänster i figur C syns gravfältet. Sektionen i figur 
C och D är riktad något mer öster ut än sektio-
nen i figur A och B, detta är nödvändigt för att 
figurerna ska kunna illustrera vad som händer 
i planområdet inom gränsen för riksintresset. 
Den blå streckade linjen som löper från grav-
fältet symboliserar vad man ser av Kvarnhöjden 
därifrån. Figur D visar samma information men 
sträckan är betydligt kortare. 

Enligt vad som framgår av illustration C och D 
är det möjligt att anlägga ny bebyggelse inom 
riksintresseområdet utan att den blir synlig från 
gravfältet. 

Bilden föreställer de sträckor som figur C och D illustrerar. Den 
röda streckade linjen markerar området för riksintresset. Det gul-
markerade området utgör gränsen för programområdet. 

Lågt växande tall, med inslag av en, växer runt gravfältets öppna hag-
mark. 

0 m

0 m

100 m

100 m

200 m

200 m
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Gravfältet är till största delen omgärdat av lågt växande tallar vilket 
medför en skyddad miljö kring hagmarken där gravarna ligger. En öppen 
glänta medför dock att en siktlinje uppstår mot Kvarnhöjden. 

Kvarnhöjden 

Gravfältet
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SLUTSATS 
• Låg bebyggelse kan uppföras inom den del av 
planområdet, som utgör riksintresse, förutsatt att 
en trädridå på 150-200 m sparas ut mot dalgången. 

• Det är endast låg bebyggelse, såsom 1-2-vånings-
hus, som kan bli aktuellt i anslutning till trädridån.

SAMMANFATTNING 
Dalgången för Norra och Södra Anrås är av stort 
kulturhistoriskt värde och är utpekat som riksin-
tresse för kulturmiljövården. De värden som är 
centrala för riksintresset finns beskrivna i denna 
rapport, dels i egenskap av fysiska yttringar men 
också som delar i ett upplevelsevärde. Dalgången 
är en relativt orörd plats där möjligheten till upp-
levelsen av ett historiskt, havsnära odlingslandskap 
är möjlig. Landskapet speglar med fornlämningar 
och historiska bystrukturer en utveckling som på-
gått i närmare 3000 år. 

Omgivningspåverkan är i dagsläget relativt låg även 
om ny bebyggelse skymtar fram i dalgångens norra 
del. Den senaste tidens utveckling, ombyggnader 
av fritidshus till åretruntbostäder, villabebyggelse i 
anslutning till Stora Höga är små förändringar som 
påbörjat en karaktärsförändring i riksintresseom-
rådet. Ytterligare utbyggnader med urbana för-
tecken, synliga i dalgången, kommer att förtydliga 
en förändring av kulturmiljön. Mot bakgrund av 
denna redan påbörjade förändring är det viktigt att 
ett omland runt dalgången sparas för att områdets 
kulturhistoriska värden ska bestå. 
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