Miljö 2 Massleberg - Jörlov
En typisk bohuslänsk sprickdal med ett väl hävdat jordbrukslandskap med stort tidsdjup.
Fornlämningarna och gårdarna visar på ett nyttjande av dalgången som började för flera
tusen år sedan och pågår än idag. Gravar och hällristningar i karaktäristiska lägen på
bägge sidor, och gårdarna på impediment i eller i kanten av odlingsmarken.
De äldsta bosättningsspåren i området består av ett antal stenåldersboplatser och för ca
5 000 år sedan byggdes en än idag välbevarad gånggrift i sluttningen ner mot
dalgången. Rikligast företrädd i fornlämningsbeståndet är dock bronsåldern. Utmed
dalgångens västsida finns ett flertal koncentrationer med hällristningar, varav ett par
tillhör Bohusläns intressantaste. Vid Massleberg finns bl.a. en bild av en man som lyfter
ett bemannat skepp, och vid Jörlov finns voltigörer bland skepp och bröllopspar.
Öster och väster om dalgången ligger stråk med rösen och stensättningar i
karakteristiska höjdlägen. Av järnålderslämningar märks ett flertal gravfält, två
fornborgar och en stor mängd ensamliggande gravar. Medeltidens fornlämningar
representeras bl.a. av ett parti med fossil åkermark. Byarna finns skriftligt belagda från
1300-talet och de historiska bytomterna är fortfarande bebyggda. Namnet Jörlov har
tolkats som Jarllev vilket betyder ungefär ämbetsgods för en jarl. Resultaten av 17001800-talets skiften märks i de utflyttade gårdarna utmed dalsidorna. Området
karakteriseras av ett levande jordbruk med åkrar och betesmarker.

Motivering: Bohuslän i ett nötskal. Inom denna geografiskt väl sammanhållna miljö finns
ett tvärsnitt av länets fornlämningsbestånd. Detta visar också på ett kontinuerligt
utnyttjande av dalgången från yngre stenålder och fram till idag. Området har en stor
pedagogisk potential.
Innehåll: Fornlämningsmiljö - gånggrift, hällristningar, gravfält, fornborgar. Välhävdat
kulturlandskap med delvis välbevarade gårdar.
Kulturmiljömål: Fornlämningarnas inbördes samband och förhållande till dalgången skall
bevaras. För miljön viktiga fornlämningar vårdas, skyltas och tillgängliggörs för
allmänheten. Kontinuiteten i bebyggelse och markanvändning bevaras. Inom området
görs inga större exploateringar.
Tillgänglighet, information, vård: Informationsskyltar finns och vissa fornlämningar är
vårdade.
Åtgärdsbehov/rekommendationer: Kontinuerlig fornvård. Fortsatt skogs- och jordbruk
som sker med en medvetenhet om, och med största hänsyn till fornlämningarna. Ev ny
bebyggelse ska placeras och utformas med största hänsyn till den historiska miljön.
Nuvarande skyddsform: Område av riksintresseområde för kulturmiljövården nr O 43;
Fornlämningsmiljö nr 14; Odlingslandskapsmiljö nr 86-05.
Att läsa mera:
• Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län; Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och
Bohus län.
• Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län; Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs
och Bohus län.
• Bohusläns museum; Hällristningsresan.

