NORRFÄLLSVIKEN [Y 29]

Motivering
Fiskeläge som uppstod som säsongsfiskeläge under 1600-talet som
tillsammans med fornlämningsmiljöer från förhistorisk och historisk tid
tydligt går att koppla till landhöjningsprocessen. Miljöerna belyser hur de
mänskliga aktiviteterna kopplat till havet, avspeglas utifrån placering i
landskapet och bebyggelsemönster. Kanske med kontinuitet från förhistorisk
fram till modern tid. (Fiskeläge, fornlämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset
Den traditionella bebyggelsegrupperingen i en skyddad naturhamn är uppförd
längs en hamngata anlagd parallellt med stranden. Båthus och sjöbodar
är tätt placerade, delvis på pålar i vattnet och med gavlarna riktade mot
vattnet. Kok- och bostadshus är tätt placerade på hamngatans ovansida med
gavlarna riktade mot gatan. Kapellet som ligger i ett fritt läge på höjden
ovan vattnet är omgivet av en öppen gistvall.

FISKELÄGET

Fiskeläget har en
tydlig och ålderdomlig
bebyggelsestruktur
med en smal
strandbunden
hamngata som delar
upp bebyggelsen efter
funktion.
Båthus och sjöbodar
står mycket tätt, de
har mindre bryggor
och står delvis på pålar
i vattnet. Funktionen
var ursprungligen helt
knutet till arbetet med
fisket och närheten till
havet.

Gravlokaler i form av mindre enkla stenrösen och stensättningar är belägna
på halvöns högre liggande hällmarker och på de plana klappervallama på
nivåer mellan 50 till 15 m. ö. h. Under brons- och järnålder anlades de längs
de viktiga vattenvägarna. På och invid klapperstensfälten finns lämningar
efter husgrunder i form av tomtningar, företrädesvis på 10-15 m. ö. h. På
halvöns norra sida finns en skyddad naturhamn med lämningar efter två
uppgrundade fiskelägen.

FORNLÄMNINGSMILJÖ
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De före detta kok- och
bostadshusen står tätt
ovan hamngatan med
ett längre avstånd till
vattnet. Likt båthusen,
med gavlarna riktade
mot hamngatan och
klädda med faluröd
träpanel.

Idag

Kapellet är ett
karaktäristiskt inslag
i fiskeläget och står
fritt på höjden ovan
den täta bebyggelsen.
Gistvallen utanför
skapar en stor öppen
yta som berättar om
hur platsen tidiagre
använts för torkning.

Kuströsena är uppförda i välexponerade
lägen väl synliga från de ursprungliga
vattenvägarna och ingår i det långa
band av kuströsen och stensättningar
som finns längs hela Norrlandskusten.
Området illustrerar landhöjningsprocessen
i naturlandskapet med några av länets
mäktigaste klapperstensfält och genom
Gravarna som ligger ca 15-25 m ö h
lämningarnas placering i detta landskap.
dateras till järnåldern.
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Järnålder ca 500 fKr - 1050 eKr

Bronsålder ca 1700 fKr - 500 fKr

Gravarna som ligger ca 35-45 m ö h
dateras till bronsåldern.

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.

