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Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av 
riksintresseområden för kulturmiljövården under 2014. För mer information 
eller frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten eller gå in på länsstyrelsens 
webbplats under Samhällsplanering och kulturmiljö.

9000 f Kr

JÄGARSTENÅLDER
4000 f Kr - 1800 f Kr

BONDESTENÅLDER

1800 f Kr - 500 f Kr

BRONSÅLDER

500 f Kr - 500 e Kr

ÄLDRE JÄRNÅLDER
Förromersk järnålder 500-0 ~ Äldre romersk järnålder 0-200 ~ Yngre romersk järnålder 200-400

500 e Kr - 1050 e Kr

YNGRE JÄRNÅLDER
Folkvandringstid 400-550 ~ Vendeltid 550-800 ~ Vikingatid 800-1050

1050 e Kr

MEDELTID

1500 e Kr

HISTORISK TID

NÄMFORSEN [Y 51]

Området kring forsen har varit bebott i 6000 år. Forsen som ett naturligt hinder för fiskens vandring har gjort platsen till ett 
resursrikt område och på grund av de gynnande fiskeförutsättningar har det också varit en mötesplats genom generationer. 
Utmärkande för Nämforsen är att här möts två traditioner av hällristningar, nord- och sydskandinaviska. Nämforsen är ett av Europas 
största hällristningsområden med en stor mängd figurer ristade från yngre stenåldern och kanske ända in i järnåldern.

På udden nedan Forsåsberget 
finns en samling med gravar 
med rösen och stensättningar 
anlgda någon gång under 
tidsperioden yngre bronsålder 
till äldre järnålder. Gravarna 
representerar endast en liten 
del av den befolkning som 
bebott området i generationer. 

De som ristade hällristningarna 
hade sina boplatser i närheten 
av forsen och på älvens södra 
och norra sida finns sådana 
lämningar. Boplatserna har 
varit i bruk i flera tusen år 
från stenålder till järnålder. 
Den ena är den fyndrikaste i 
Norrland. 
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Motivering
Fornlämningsmiljö. Ett av Nordens största hällristningskomplex, med 
hällristningar i både nord- och sydskandinavisk tradition. Ristningarna 
hör samman med ett flertal omfattande och fyndrika boplatser från sten- 
och bronsålder, vars fyndsammansättning visar att platsen använts under 
mycket lång tid. 

Uttryck för riksintresset
På öar i forsen och utmed forsens stränder finns ett stort antal 
ristningar med en figursammansättning som visar på influenser 
från både nord- och sydskandinaviskt område. Ett flertal 
omfattande och fyndrika boplatser från sten- och bronsålder samt 
tre gravar av rösetyp.


