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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

VÄRNS-FANÖN-SLÅTTDALSBERGET [Y 34]

Majoriteten av gravarna dateras 
till bronsåldern och ligger på 30-35 
meter över havet, längs den forntida 
strandlinjen. Gravarna är byggda av 
hopsamlade stenar. I mitten finns 
oftast en stenkista av flata hällar 
och ibland syns kallmurade kanter 
eller brätten av sten. 

Kuströsena har en stark koppling till vattnet och är uppförda i välexponerade lägen ursprungligen 
väl synliga från omgivande vattenvägar. Här blir det väldigt tydligt på grund av den öppna orörda 
kustmiljön, det dramatiska landskapet med höga berg, branta sluttningar och kalspolade klippor. 
Området är en del av världsarvet Höga kusten och ingår i det band av gravar som finns längs med hela 
Norrlandskusten.

De många gravarna visar ett 
begravningsskick som varit utbrett 
i området och längs kusterna 
i Sverige, Finland och Norge. 
Gravarna varierar i form och storlek 
från stora monumentala gravar till 
mindre varianter. De ligger ofta på 
berg och hällmarker, ensamma eller 
i större sammanhängande gravfält.

”Dansbanan” är en stor, 22 meter i diameter, rund platt stensättning med 
kallmurad kant. I mitten finns en stenkista bestående av sex hällar. Den 
här märkliga gravtypen är mycket ovanlig. Liknande gravar finns i västra 
Finland också det ett världsarv. 

O
rig

in
al

ka
rt

a 
©

 L
an

tm
ät

er
ie

t

Motivering
Fornlämningsmiljö. Representativ och mycket åskådlig kuströsemiljö i karaktäristiskt 
bronsåldersläge med några av Ångermanlands förnämsta gravmonument i öppen och 
opåverkad kustmiljö. Spåren av mänsklig aktivitet åskådliggör landhöjningsprocessen vilken 
tydligt kan utläsas i landskapet. 

Uttryck för riksintresset
På de mot havet vända hällmarkerna finns en koncentration av ursprungligen strandbundna gravar i form av stenrösen och 
stensättningar från bronsåldern, samlade i grupper eller större gravfält. Gravarna ligger på mellan 25-50 meter över havet och 
uppvisar en stor formvariation, ofta med konstruktionsdetaljer som stenkistor och kallmurade kanter.


