
 
 Miljö 1 Blomsholm

 
 Blomsholm är en unik fornlämningsmiljö med ett flertal gravfält från förhistorisk tid. Här
finns Bohusläns största gravhög, största skeppssättning och största domarring, samt ett
stort antal andra gravar. Inom området finns dessutom en säterimiljö från 1700-talet.

 
 Grönehög, som är Bohusläns största gravhög, ligger i ett gravfält alldeles invid E6:an vid
Värmlandsbro. Ungefär 1 km norrut, i ett annat gravfält, finns Bohusläns största och
mest monumentala skeppssättning, stävande fram över slätten. Ytterligare norrut finns
ett stort gravfält med en magnifik domarring som centrum. I omgivningen finns
ytterligare minst en storhög och ett stort antal andra gravar från järnåldern. Genom
omfattande fornvårdsinsatser i området har helheten i kulturlandskapet förtydligats.
 Fornlämningarna tillhör framförallt järnåldern med en tyngdpunkt i tiden 200 - 600 e.Kr.
Vid denna tid var de respektingivande gravarna i Blomsholms-området mycket
strategiskt belägna i skärningspunkten mellan två inre vattenvägar. En nord-sydlig från
Hogdal/Dynekilen ner till Skee och en öst-västlig genom Strömsvattnet.
 Blomsholms säteri, som bildades på 1620-talet, är dessutom en intressant
bebyggelsemiljö med bevarade huvudbyggnader från 1710. På gården finns också en
nyligen renoverad statarlänga från senare delen av 1800-talet. Denna är en av de få
bevarade i länet.

 
 Motivering: Ur riksperspektiv unik och monumental järnåldersmiljö som visar på ett
centralområde under järnålder. Fornlämningarna och hela kulturlandskapet illustrerar
platsens storslagenhet. Dessutom en välbevarad säterimiljö.

 
 Innehåll: Rik fornlämningsmiljö – många, och monumentala gravar, fossila åkrar,
hällristning. Säterimiljö.

 
 Kulturmiljömål: Fornlämningarna skall vara långsiktigt vårdade och tillgängliggjorda för
allmänheten. Landskapet skall vara öppet och hävdat. Information skall finnas så att
allmänheten kan ta del av platsens historia. Utveckling av gårdens drift skall ske på ett
sätt som samverkar med miljöns karaktär.

 
 Tillgänglighet, information, vård: Fornlämningarna är vårdade. P-plats finns vid Grönehög
och invid säteriet. Statarlängan är öppen sommartid, med informationsplats, kafé och
utställningar, och där finns toaletter. Det finns en skyltad kulturslinga genom miljön.

 
 Åtgärdsbehov/rekommendationer: Kontinuitet i fornvård, i kombination med en
pågående hävd av landskapet. Fortsatt diskussion om utveckling av gårdens närmiljö.
Stor restriktivitet mot nybebyggelse och annan förändring som innebär en negativ
förändring av den värdefulla kulturmiljön.
 
 Nuvarande skyddsform:  Område av riksintresseområde för kulturmiljövården nr O 41;
Fornlämningsmiljö nr 12; Odlingslandskapsmiljö 86-04. Skötselplan.

 
 Att läsa mera:

• Ottander (red); Blomsholm - 2000 år av händelser.
• Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län; Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och

Bohus län
• Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län; Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och

Bohus län.




