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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.

VÅLE [Y 17]
Motivering
Fornlämningsmiljö i representativ och åskådlig kuströsemiljö där gravarna ligger i karaktäristiska lägen. Gravmonumenten 
i området ingår i det band av rösen och stensättningar som finns utmed hela Norrlandskusten. De har anlagts under en lång 
tidsperiod i direkt anslutning till den forntida kustlinjen. och dateras till brons-och järnålder. Dessa spår av mänsklig aktivitet 
åskådliggör landhöjningsprocessen, vilken tydligt kan utläsas i landskapet.

Uttryck för riksintresset
På impediment i odlingsmarken, på höjderna och hällmarkerna finns en koncentration av gravar.  
Dessa utgörs av rösen och stensättningar vilka förekommer ensamliggande eller samlade i 
grupper. Gravarna är vända mot havet och har ursprungligen varit strandbundna, men ligger idag 
på nivåer mellan 10-40 m över havet. De har stor formvariation och några har kallmurade kanter.

Riksintresset Våle ingår i det band av kuströsen och stensättningar som finns utmed hela Norrlandskusten. Gravarna visar ett begravningsskick som var utbrett längs kusterna i Sverige, Finland och Norge. Rösena 
och stensättningarna är mycket likartade i dessa områden, vilket tyder på att människor hade en gemensam trosuppfattning. Gravarna har en stark koppling till vattnet och är uppförda i välexponerade lägen, 
ursprungligen väl synliga från omgivande vattenvägar. Deras placering i det forntida landskapet i förhållande till dagens kustlinje, gör att landhöjningsprocessen går att avläsa i det nuvarande landskapet. 

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

Bronsålder Järnålder Idag

Majoriteten av gravarna i området är daterade till bronsåldern och har i karaktäristiska lägen 30-35 meter över havet, längs den forntida 
strandlinjen. Här finns bland annat en gravgrupp med tre rösen varav två är mycket stora, det ena ett långröse som är 42 meter långt och 
11 meter brett och det andra som är 22 meter i diameter. Från gravgruppen kan man sedan fortsätta söderut mot Långviksudden och på 
vägen möta flera gravmiljöer från bronsåldern för att till slut komma till järnålderns gravar. 

Gravarna från järnåldern ligger cirka 15-20 meter över havet, 
närmare dagens strandlinje. Här blir gravarnas starka koppling 
till vattnet mer tydlig tack vare att det finns en visuell kontakt 
med dagens strandlinje.   
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