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Riksintresse för kulturmiljövården 

Runnevål 
 

 

 

Områdesnamn:  Runnevål 

Områdesnummer:  K 23 

Kommun :  Kil 

Socken:   Stora Kil 

Sammanfattning 

Innehåll: 
Fornlämningar (höggravfält), järnålder. 

Urvalsmotiv: 
Vetenskapligt/Pedagogiskt. Länets största järnåldersgravfält beläget i gammal sammanhängande 
jordbruksbygd vid nedre Fryken. 

Beskrivning 

Landskapet runt nedre Fryken och Kil utgör en sammanhängande jordbruksbygd av hög ålder 
med flera gravfält i anslutning till odlingsmarken och gårdsbebyggelsen. Runnevål är Värmlands 
största gravfält från förhistorisk tid med närmare 100-talet välbevarade höggravar. Flertalet högar 
visar den karakteristiska konstruktionsdetaljen med så kallad kantränna. Sammantaget 17 högar 
har undersökts och då har brända ben från likbålet, skärvor av ornerad keramik, kammar, pärlor, 
eldslagningsflintor med mera hittats. Fynden, som visar på norska influenser, daterar gravfältet 
till folkvandringstid (400-550 e Kr). 

Kulturhistoriskt värde 

Flera av södra Värmlands slättbygder hyser bebyggelse som återgår på förhistoriska 
jordbrukstraditioner. Hit hör de öppna odlingsstråken kring nedre Fryken som uppvisar flera 
ansenliga järnåldersgravfält. Värmlands största är beläget på den markerade åsryggen vid 
Runnevål med flera angränsande spridda fornlämningar. Området som helhet tillhör länets mest 
intressanta från kultur- och fornminnessynpunkt. 

Hot 

Ej specificerat. 

Skydd 

• Gravfältet utgör fornminne enligt Kulturminneslagen (KML). 
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Avsikter och åtgärder 

Nybebyggelse inom det område som enligt FML 3 hör till fornlämningsmiljön undvikes helt. 
Inom det större riksintresseområdet prövas nybebyggelse, nya vägar och förändringar i 
markanvändningen restriktivt. Befintlig bebyggelse i omedelbar anslutning till fornlämningarna 
bör på sikt utgå. 

Riksantikvarieämbetets värdetext (1996): 

Motivering: 
Länets största järnåldersgravfält i sammanhängande jordbruksbygd vid nedre Fryken. 

Uttryck för riksintresset: 
Ca hundra välbevarade gravhögar, övertorvade stensättningar, hålväg. 

I området ingår även: 
- 

Övrigt 

Riksintresset Runnevål innehåller i stort kulturmiljön Runnevål (74) enligt 
kulturmiljöprogrammet för Värmlands län. 

Referenser 

• Kulturminnesvårdens riksintressen i Värmlands län, Länsstyrelsen 1980. 

Ändringsinformation 

Datum: Kommentar: 

2007-11-05 Huvuddelen av informationen hämtad från 1988 års beskrivning av riksintressen 
i Värmlands län. 

2007-12-10 Beskrivningen av områdets skydd ändrad till aktuella förhållanden och gällande 
lagstiftning. 

 


