NORRA ALNÖN [Y 11]
Motivering
Centralbygd där fornlämningsområden och bymiljöer visar på en lång kontinuitet. Ett av Medelpads mest
framträdande järnålderscentrum. Bygden har under medeltiden och framåt utvecklats vidare genom agrar
bebyggelseexpansion och bildande av ett sockencentrum kring kyrkan. Det forntida bosättningsmönstret
har levt kvar genom generationer och kopplingen mellan järnålderns gravar och dagens gårdsbebyggelse är
tydlig. Områdets bevarade äldre vägar binder samman byarna och möts vid kyrkoplatsen som utgjort bygdens
samlingsplats under mycket lång tid. De gamla ortnamnen med rötter i järnåldern förstärker områdets historiska
betydelse.

Uttryck för riksintresset
Det öppna odlingslandskapet. Järnålderns gravar, ensamliggande eller samlade i gravfält i landskapets höjdlägen.
Det ålderdomliga bebyggelsemönstret i områdets västra delar, där den äldre bebyggelsen ligger i nära anslutning
till järnålderns gravar. Lämningar efter bebyggelse och odling från historisk tid i form av till exempel äldre
husgrunder, jordkällare och röjningsrösen. Den bevarade äldre jordbruksbebyggelsen, huvudsakligen från 1800tal och tidigt 1900-tal, som är placerad i höjdlägen i kanten av odlingsmarken och i nära anslutning till vägarna.
De äldre, smala vägarna som följer topografin och binder samman bebyggelsen inom området. Kyrkoplatsen vars
långa kontinuitet som samlingsplats speglas genom lämningar efter en järnåldersgård med gravfält, den medeltida
kyrkan och kyrkan från 1890-talet.

De synliga lämningarna från
järnåldern består framförallt
av gravar. Den största
koncentrationen av gravar
finns vid byarna Röde, Gista,
Närsta och Vränsta. Gravarna
ligger i höjdlägen på mark
som var otjänlig för odling.
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De äldsta vägarna möts vid kyrkplatsen. Här finns den medeltida kyrkan från 1200-talet och
kyrkan från 1896 på var sida om vägen. På platsen finns också resterna av en järnåldersgård
med tillhörande gårdsgravfält. Kyrkorna och fornlämningarna talar för att platsen varit en
betydelsefull samlingsplats för bygden sedan 500-talet.
Norra Alnön är ett område
som präglats av jordbruk
sedan äldre järnåldern.
Läget intill Alnösundet med
närhet till Indalsälvens
utlopp har varit en gynnande
förutsättning för bosättning
och jordbruk

I samma läge och i nära anslutning till järnålderns
gravar ligger de äldre gårdarna och byarna vilket
visar hur det forntida bosättningsmönstret levt kvar
långt fram i historisk tid. Bebyggelsen ligger ofta i
nära anslutning till de smala och slingrande vägarna,
i vissa byar går vägen genom några gårdar. Många
gårdar har flera och välbevarade bostadshus och
ekonomiyggnader från 1800-tal och tidigt 1900-tal.
Det är ett kuperat
odlingslandskap där ett nät av
äldre vägar följer topografin
och binder samman byarna.
Stengärdsgårdar, odlingsrösen
och jordkällare invid den
hävdade åkermarken berättar
om äldre tiders jordbruk.
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Smedsgårdens naturreservat ger också en bild av hur
det äldre agrara landskapet såg ut innan jordbruket
förändrades med större odlingsenheter och moderna
maskiner.

Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av
riksintresseområden för kulturmiljövården under 2015. För mer information
eller frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten eller gå in på länsstyrelsens
webbplats under Samhällsplanering och kulturmiljö.

