
Vattendragens kulturmiljöer dokumenterade  
Länsstyrelsen i Kalmar län har dokumenterat kulturmiljöer i anslutning till dammar i länets 
vattendrag. Ett projekt kallat Inventering och värdering av värdefulla kulturmiljöer vid 
vattendrag (INVÄVA) har syftat till att öka kunskapen om deras kulturhistoriska värden. På 
så sätt ska nu hänsyn kunna tas till kulturhistoriska dammar och deras miljöer när åtgärder 
planeras. 

 

 

Holmskvarn en värdefull kulturmiljö vid Hagbyån i Kalmar kommun.  
Foto: Per Lindegård 

 

Bakgrund 

Ur ett natur-, fiske- och vattenvårdsperspektiv planeras allt oftare åtgärder i vattendragen för 

att förbättra fiskars vandringsvägar samt öka den ekologiska statusen för vattendraget. Med 

hjälp av ett tydligare underlag som beskriver kulturhistoriskt värdefulla miljöer i vattendragen 

blir det lättare för länsstyrelsen att vikta de olika värden mot varandra som finns där, för att 

på så sätt kunna fatta bättre och mer underbyggda beslut. 

Många av de konstruktioner i vattendragen som bedöms påverka fiskvandring har ofta 

tillkommit för ett bestämt syfte. Inte sällan är de flera hundra år gamla och ursprungligen 

tillkomna för att med hjälp av äldre tiders metoder utnyttja kraften i det strömmande vattnet. 

De kan röra sig om lämningar efter någon av alla de kvarnar vilka funnits i princip varje by 

tidigare. De kan även vara fullt fungerande dammar som syftar till att reglera vattendragen av 

olika syften. I anslutning till dessa fördämningar kan finnas större eller mindre vattenspeglar 

som sätter en särskild prägel på landskapet. Dessa vattensamlingar fungerar idag även som 

vattenreservoarer i ett landskap som många gånger blivit hårt dränerat och därför är mer fattigt 

på vatten än vad som var vanligt förr. 



Kring de olika dammarna har ofta verksamheter av skilda slag uppstått och utvecklats, något 

som då präglat miljöerna kring dem. Där kan ha funnits verksamheter som kvarn, såg, snickeri, 

garveri, elverk, järn- och glasbruk. Det är industrier där tillgången på vatten och vattenkraft varit 

av stor betydelse och som i hög grad har präglat den ekonomiska utvecklingen inom Kalmar län. 

Till miljön kring dessa industrier kan även andra byggnader ingå som bostäder, skolor och andra 

serviceinrättningar för de som haft sin försörjning från industrin.  

Dammarna och miljöerna kring dessa kan därför hysa höga kulturhistoriska värden och 

tillsammans vittna om hela länets ekonomiska utveckling. För att dessa kulturhistoriska värden 

och denna historia ska förbli tydlig är det viktigt att ha ett bra kulturhistoriskt underlag så att 

berörda myndigheter och andra aktörer ska kunna ta rätt hänsyn när åtgärder i länets 

vattendrag planeras.  

 

Dokumentation av dammarnas kulturmiljöer 

Mot denna bakgrund har Länsstyrelsen genomfört en dokumentation och värdering av de 

kulturhistoriska värden som kan kopplas till dammarna i länets vattendrag. Det underlag om 

vattendragens kulturmiljöer som tagits fram riktar sig i första hand till handläggare och 

tjänstemän. Förhoppningen är att även andra ska kunna ha nytta och glädje av den kunskap 

som på detta sätt sammanställts som fastighetsägare, föreningar, vattenråd och kommuner. 

Utgångspunkt för inventeringen har varit de dammar och vandringshinder som är kända genom 

Biotopkarteringen eller SMHI:s dammregister. Utifrån dessa har 550 dammar eller lämningar av 

dammar lokaliserats i länet. Alla dessa har dokumenterats och värderats och inventeringen har 

genomförts med ett avrinningsområde i taget.  

Som ett resultat av inventeringen finns nu ett kulturhistoriskt underlag som kortfattat beskriver 

dammarna och vad som finns i miljöerna kring dessa. En samlad kulturhistorisk bedömning har 

även gjorts där de värdena hos dammen och den kringliggande miljön vägts samman. De miljöer 

som bedömts vara särskilt kulturhistoriskt intressanta har beskrivits mer utförligt i mindre 

rapporter med historik, fotografier och kartor. 

Resultatet från den inventering som gjorts av vattendragens kulturmiljöer finns tillgängliga via 

hemsidan och är sökbara där med hjälp av länsstyrelsens karttjänster. I lagerlistan ska man välja 

Kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA).  

 

Andra kulturhistoriska kunskapsunderlag  

Länsstyrelsen i Kalmar har deltagit i ett samarbete mellan länen i södra Sverige som syftat till 

att sammanställa övergripande kunskapsunderlag om de speciella kulturmiljöer som finns 

utmed vattendragen. Arbetet har resulterat i en rad rapporter och faktablad vilka finns 

tillgängliga via Vårda vattendragens kulturarv.  

http://www.biotopkartering.se/sv/pages/default.aspx
https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/damm-och-sjoregister-1.116177
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.vardavattendragen.se/

