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Kambrosilurområdet [R 1OO]  (delen i Bjurum, Bolum, Broddetorp, Brunnhem, Dala, 
Falköping, Friggeråker, Gudhem, Gökhem, Hornborga, Håkantorp, Högstena, Karleby, Leaby, 
Lovene, Luttra, Marka, Mularp, Segerstad, Skörstorp Slöta, Södra Kyrketorp, Sätuna, Tiarp, 
Torbjörntorp, Ugglum, Valtors, Vilske-Kleva, Åsle och Östra Tunhems snr)  
 

Motivering:  
Kulturhistorisk region kring de västgötska platåbergen vars breda innehåll speglar väsentliga 
skeden i landets agrara och förindustriella landsbygdshistoria från jordbrukande 
stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets agrara revolution, och där gynnsamma 
naturgeografiska förhållanden bidragit till en landskapsutveckling av rent kontinentala mått, 
exempelvis ovanligt stora byar. Detta utgjorde också basen för en medeltida stadsbildning vars 
fortsatta utveckling präglades av järnvägens tillkomst. Området, som har sin tyngdpunkt på 
Falbygden, har mycket höga pedagogiska och vetenskapliga värden som genom landskapets 
öppenhet och speciella topografiska egenskaper tydligt kan avläsas. (Odlingslandskap, 

Kyrkomiljö, Gårdsmiljö, Stadsmiljö, Stenindustri).  
 
Uttryck för riksintresset:  
Stenåldersboplatser och megalitgravar, särskilt framträdande i Broddetorp-Hornborgaområdet, 
Rössberga och Karleby, fornlämningsmiljöer, ofta spridda gravanläggningar i landskapet från 
brons- och järnåldern, men ibland i större koncentrationer, som i Segerstad-Brunnhem och 
Hornborga (Ekornavallen), medeltida kyrkor och kyrkoruiner, klosterruiner efter 
cistercienserorden och kungsgård i Gudhem, medeltida kyrkbyar med endast delvis utskiftad 
bebyggelse och till dels bevarade agrara strukturer, som i Segerstad med bevarad bytå och fägata 
upp mot forna betesmarker på Brunnhemsberget, säterier, laga skifteslands 
kap med stenmurar och utskiftade gårdar, som i Bolum, torpmiljöer från 1800-talet med eller 
utan bevarad bebyggelse, kvarnmiljö i Falekvarna, med ursprung i medeltiden, äldre 
tåbebyggelse i Åsle, beteslandskap i Högstena och Dala, kognitiva miljöer, som platsen för 
medeltida slag vid Åsle, kalkindustrimiljöer. Falköpings stad, med två stadskärnor, dels den 
medeltida staden med delvis bevarat gatunät och medeltida kyrka, dels stationssamhället vid 
Ranten ett par kilometer norrut. Se även Skara och Tidaholms kommuner. 
 
Kambrosilurområdet [R 100]  
(delen i Bjärka, Eggby, Istrum,  Norra Lundby, Norra Ving, Skara, Skärvs, Stenum, Varnhems 
och Öglunda sn)  
 
Motivering:  
Kulturhistorisk region kring de västgötska platåbergen vars breda innehåll speglar väsentliga 
skeden i landets agrara och förindustriella landsbygdshistoria från jordbrukande 
stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets agrara revolution, och där gynnsamma 
naturgeografiska förhållanden bidragit till en landskapsutveckling av rent kontinentala mått, 
exempelvis ovanligt stora byar. Detta utgjorde också basen för en medeltida stadsbildning vars 



forsatta utveckling präglades av järnvägens tillkomst. Området, som har sin tyngdpunkt på 
Falbygden, har mycket höga pedagogiska och vetenskapliga värden som genom landskapets 
öppenhet och speciella topografiska egenskaper tydligt kan avläsas. (Kyrkomiljö, Klostermiljö, 

Militär miljö, Borgmiljö).  
 
Uttryck för riksintresset: Fornlämningsmiljöer från sten-, brons- och järnåldern såväl som från 
historisk tid, Varnhems kyrka och klosterruin som utgör landets bäst bevarade 
cistersiensanläggning, Öglunda kyrkby med en ovanligt väl bibehållen bebyggelsestruktur och 
delvis bevarade åkerformer och stenmurar från tiden före laga skiftet, Valleområdet med 
herrgårdslandskap, t ex Höjentorps herrgård och slottsruin, ruinerna efter det medeltida Axevalla 
hus, samt Axevalla exercished med välbevarad bebyggelse. 
 
Kambrosilurområdet [R 100]  (delen i Dimbo, Hångsdala, Kungslena, Ottravad, Suntak, 
Valstad, Varv och Östra Gerums snr)  
 

Motivering:  
Kulturhistorisk region kring de västgötska platåbergen vars breda innehåll speglar väsentliga 
skeden i landets agrara och förindustriella landsbygdshistoria från jordbrukande 
stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets agrara revolution, och där gynnsamma 
naturgeografiska förhållanden bidragit till en landskapsutveckling av rent kontinentala mått, 
exempelvis ovanligt stora byar. Detta utgjorde också basen för en medeltida stadsbildning vars 
fortsatta utveckling präglades av järnvägens tillkomst. Området, som har sin tyngdpunkt på 
Falbygden, har mycket höga pedagogiska och vetenskapliga värden som genom landskapets 
öppenhet och speciella topografiska egenskaper tydligt kan avläsas. (Fornlämningsmiljö, 

Borgmiljö, Kognitiv miljö, Kyrkomiljö, Boställsmiljö, Tidig industriellmiljö).  
 
Uttryck för riksintresset: Dimbo-Ottravad med länets största höggravfält, odlingslandskapet 

kring Kungslena-Varv med bl a lämningarna efter folkungarnas Lenaborg och platsen för slaget 
vid Lena 1208, Kungslena medeltida kyrka, översteboställe med byggnader uppförda av sten från 
Lenaborg. Lämningar efter alun- och kalbruk mm. Se även Falköpings och Skara kommuner. 
   
 


