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ÅTGÄRDS- OCH SKÖTSELPLAN FÖR  
KULTURVÄG 500 I SUNDRE 
 

1. Bakgrund 

1.1 Sundre  

Ingen annan socken har ett så öppet och samtidigt kuperat landskap som Sundre, omgivet av 
vatten på alla sidor utom i norr. Innanför kusten brer omfattande alvarmarker ut sig och mitt i 
socknen löper en bred dalgång till vilken odlingsbygden är koncentrerad.  
 

 
 
Sundrealvaret är Gotlands största sammanhängande alvarsområde. Mitt i detta alvarlandskap 
ligger Muskmyr, en agmyr med ytor av öppet vatten. Vid Barshageudd finns ett av Gotlands mest 
välutbildade strandvallssystem med ca 100 strandvallar. Odlingsmarken och de vidsträckta mer 
eller mindre enebeväxta utmarkerna är inhägnade med väl bibehållna stenmurar, som ringlar sig 
fram i det öppna landskapet. Här växer våradonis och Gotlandssolvända som kräver öppet och 
hävdat landskap. På strandängarna häckar änder och vadare och under våren rastar stora flockar 
gäss. Denna sydligaste del av Gotland är en viktig sträck- och rastlokal för flyttande småfåglar. 
 
När Linné år 1741 besökte socknen fanns ännu åtskilliga medeltida hus i sten. Idag finns inte 
mycket av den medeltida bebyggelsen kvar. Förutom kyrkan från 1200-talet och den högt 
placerade kastalen intill finns rester efter den medeltida prästgården intill kyrkan samt spridda 
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bebyggelselämningar vid några gårdar. Dagens bebyggelse är från 1800-talet med få senare 
tillskott. Alla byggnader är i sten, några ännu med flis- eller agtak.  
 
Hela området ger rika tillfällen till studier av ålderdomlig odlingsbygd. Här finns Gotlands bäst 
bibehållna stenmurslandskap med så gott som alla murar i behåll och i relativt gott skick och väl 
synliga i det öppna landskapet. Hela socknen är av riksintresse för natur- och kulturmiljövård. 
Här finns stora pedagogiska värden. Området är lättillgängligt och innehar stora skönhetsvärden, 
varför det också är av stor betydelse för turism och friluftsliv. 
 

 
 
Karta över väg 500 i Sundre 

1.2 Vägen Sundre – Hoburgen, väg 500 

Väg 500 i Sundre är en av de vägar, som Vägverket utsett som kulturväg p g a vägmiljöns mycket 
höga kulturhistoriska värden. Vägen är också vägminne och finns som sådant beskriven i boken På 
stigar och vägar - en guide till gotländska vägminnen (1996).   
 
Längs vägen löper stenmurar på båda sidor med vida utblickarna över det öppna landskapet. 
Vägsträckningen är densamma som vid 1600-talets slut. Med ursprungliga vindlingar, välbevarade 
stenmurar s.k. vastar och intilliggande ålderdomliga bebyggelse i det småskaliga odlingslandskapet 
har vägen ett högt kulturhistoriskt värde. Stenmurarna är det kulturelement längs det gotländska 
vägnätet som enligt Vägverkets utredning år 2002 Kulturmiljöåtgärder – bevarande och levandegörande av 
kulturhistoriskt värdefulla vägmiljöer setts som det viktigaste att bevara och skydda för att säkerställa 
vägarnas kulturvärden.  
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1.3 Presentation och syfte med projektet 

Längs den ca 8 km långa vägsträckningen finns ett sammanhängande, ovanligt välbevarat 
stenmurssystem med ett karaktäristiskt brett vägrum mellan vägbana och mur. De flesta murar 
längs vägen har under 1990-talet genom Länsstyrelsens försorg genomgått restaureringar och är 
därför i tämligen gott skick. Med tiden har de dock börjat växa igen och när det grönskar är 
många av dem nästan osynliga. Här finns ett stort röjningsbehov då flera murar hotas av 
igenväxning och en del murar återstår ännu att restaurera.  
 
Problemet med igenväxning finns oftast i ännu högre grad på murarnas baksida, även om 
området där betas. Baksidan är privat mark men även där krävs alltså röjning, borttagande och 
ersättning av igenvuxet stängsel, borttagande eller uppkvistning av träd mm. För att kunna vidta 
några åtgärder där och för eventuella renoveringar av murar mm behövs Länsstyrelsens men 
också markägares hjälp.  
 
År 2004 gjordes en motsvarande upprustningsåtgärd för väg 514, Grötlingbo ringväg med 
mycket gott resultat. Arbetet på ringvägen fortsätter helt efter den skötselplan som gjordes för 
den årligt efterföljande skötseln. För innevarande år har man inom Vägverkets miljöarbete fått 
medel för liknande åtgärder på Sundrevägen – d v s medel för att lyfta fram, synliggöra och om 
möjligt återställa de murar inom vägområdet som är av störst vikt att bevara. Målet med projektet 
är att vägen ska återfå sitt ursprungliga och karakteristiska utseende och framöver skötas enligt en 
skötselplan. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vägverket Region 
Stockholm/Gotlandskontoret och Länsstyrelsen, där Vägverket vidtar åtgärder inom vägområdet 
fram till murarna medan Länsstyrelsen, med bidrag från Vägverket, genomför de åtgärder som 
krävs på samt bakom murarna och tar de markägarkontakter som krävs.   
 
Inför arbetet behöver en detaljerad åtgärdsplan med karta tas fram liksom en skötselbeskrivning 
för vägområdets och stenmurarnas fortsatta och framtida vård. De generella principer och 
riktlinjer för kulturhistoriskt värdefulla vägsträckor med stentunar som tagits fram i samband med 
åtgärderna för Grötlingbo ringväg kommer här att användas.  Även denna gång bör de insatser 
som görs dokumenteras och information om projektet spridas via brev och/eller 
informationsmöten i bygden. Informationen om insatserna bör  så småningom även ske via 
skyltning. 
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2. Åtgärder för stentunarna/vastarna längs vägen 
 

Karta på etappindelningen av vägen 

 

2.1 Delsträcka 1: Väg 500 - Hoburgen – vägskälet norr om Digrans: 0 – 1, 7 km 

 

 
 
Vid den allmänna vägens början längst i söder. Vast på vägens östra sida.  
Foto från söder. 
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Murgrönan brer ut sig över både mur och träd just här på vägens östra sida. Avlägsnas  
den lär muren rasa, varför det är bättre att låta den vara kvar Dessutom är det vackert.  
Foto från norr. 
 

 
 
Längre fram på östra sidan försvinner murgrönan, men vasten är ändå dold under  
växtlighet. Kurvan söder om avtagsvägen mot Majstregården.  
Foto från söder. 
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Muren mittemot avtagsvägen mot Kettelvik och Majstregården. Muren på vägens västra 
sida försvinner söderut under buskage och krypande murgröna. Endast så långt som  
muren är fullt synlig bör den röjas fram på båda sidor.  
Foto från norr.  
 

 
 
Muren på vägens västra sida efter avtagsvägen mot Majstregården. Här bör baksidan  
och hela slänten ned mot Majstregården röjas ren så att den klättrande muren kan  
upplevas redan nedfrån backen och Majstregården.  
Foto från söder. 
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Vasten öster om vägen går idag en bra bit från vägen och bildar en kuliss mot himmel  
och hav. Den är viktig för landskapsbilden och bör därför både röjas och renoveras.  
Viss utglesning av träd behövs, men de flesta bör sparas.  
Foto från väster. 
 

 
 
Vid backkrönet närmar sig vasten vägen igen. Här ligger den lägre än vägen, men är  
ändå viktig att synliggöra. 
Foto från söder. 
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Längre norrut är den östra sidans mur ordentligt igenväxt och i stort behov av både  
röjning och renovering.  
Foto från söder. 
 

 
 
Fortsatt dålig mur på vägens östra sida med vackert odlingslandskap i bakgrunden.  
Foto från söder. 
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Muren söder om fyren på vägens västra sida är bitvis igenväxt. 
Foto från norr.  
 

 
 
Fint vastparti på östra sidan om vägen mittemot avtagsvägen mot fyren.  
Foto från söder. 
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Ovanför gården Digrans finns bara rester kvar av den gamla vasten. Trots detta bör  
den synliggöras. 
Foto från söder. 
 

 
 
Norr om infartsvägen till Digrans är vasten fin mot vägen, men ordentligt igenväxt på  
baksidan. Om inget görs, kommer muren snart att rasa genom trycket från växtligheten. 
Foto från söder.  
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Samma vast som ovan, men från vägsidan. Här tycks vastläggaren ha tagit hänsyn till  
trädet. I ett så här öppet landskap är träd viktiga. Detta hör till vägmiljön och bör  
sparas.  
Foto från söder. 
 

 
 
Denna anslutande väg ligger i en kurva och mitt i blickfånget när man kommer från  
norr. Även längs denna finns välbevarade  vastar som syns väl i det betade landskapet.  
För att åstadkomma ett bra helhetsintryck, vore det önskvärt att ett 100-tal meter av  
vasten på bilden kunde få samma vård som de övriga längs huvudvägen. 
Foto från nordväst. 
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Fint murparti mittemot Digrans på vägens västra sida. Mot vägområdet är växtligheten  
sparsam p g a regelbunden skötsel, men murens baksida är desto tätare.  
Foto från norr. 
 

 
 
Trevligt mur-knä i anslutning till en gräns på vägens västra sida, mittemot Digrans.  
Foto från öster. 
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Att åtgärda på delsträcka 1 Åtgärd 
*** 0,0 höger sida 300 m  ***Röjning framför och bakom. Murgröna 

sparas. Trädåtgärder. 
*** 0,3 vänster sida 70 m *** Röjning framför och bakom av synlig mur 
*** *** 0,3 höger sida 100 m - kuliss *** *** Röjning framför och bakom. 

Trädåtgärder. Restauereringsbehov 
*** 0,3 vänster sida 200 m *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärder. 

Röjning av slänten ända ned till Majstregården.
*** 0,4 höger sida 230 m *** Röjning framför och bakom 
*** *** 0,6 höger sida 300 m  *** ***Röjning framför och bakom. 

Trädåtgärder. Restauereringsbehov 
*** 0,9 vänster sida 40 m  *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärder 
*** 1,0 höger sida 240 m  *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärder 
*** 1,0 vänster sida 150 m + 200 m längs 
avtagsväg mot Majstre  

*** Röjning framför och bakom  

***1, 2 vänster sida 170 m   *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärder 
*** 1,4 höger sida 50 m – låg *** Röjning framför och bakom 
*** 1,5 höger sida 220 m *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärder 
*** 1,5 vänster sida 260 m *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärd 
*** 1,7 höger sida - 150 m längs anslutande 
väg från Digrans 

*** Röjning framför och bakom 

*** Övriga vastar  *** Röjning framför 
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2.2 Delsträcka 2. Vägskäl norr om Digrans – södra vägskälet mot Skoge: 1,7 – 2,9 km 

 

 
 
Vyn norrut från vägskälet vid Digrans.  
Foto från söder. 
 
 

 
 
Insidan av samma mur som ovan. Längsmed de flesta murars insidor finns komplet- 
terande stängsel i form av taggtråd, fårnät eller elstängsel. De flesta stängsel är inväxta.  
Foto från norr. 
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Igenväxtningen är ibland riklig på båda sidor om muren, som här vid en ruin nära  
avtagsvägen mot Digrans.  
Foto från söder. 
 

 
 
Kurvan norr om Digrans. Muren är fin men växtligheten tränger på bakom.  
Foto från söder. 
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Vast på västra sidan vägen med tät insida.  
Foto från söder. 
 
 

 
 
Utsikten från vägen mot havet i öster döljs snart av uppväxande sly om inget görs.  
Foto från väster. 
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Vastar i närheten av avtagsvägen till räddningsstationen t h. Träden längs vägen  
hjälper ögat att markera avstånd och djup. 
Foto från söder. 
 
 

 
 
Fint parti på vägens västra sida med klättrande mur likt kinesiska muren. För att  
bibehålla denna vackra syn, bör en kilformig röjning göras på båda sidor muren, så  
att den kan upplevas från båda håll på vägen.  
Foto från söder. 
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Nästan helt igenväxt gaturum med vattenställe invid vägens östra sida.  
Foto från sydväst. 
 
 

  
 
Fina men ordentligt igenväxta vastar söder om kurvan vid Juves.  
Foto från söder. 
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Närmare Juves slingrar sig muren likt en orm i rasbranten på vägens västra sida.  
Ömsom går den ovanpå, ömsom emellan blocken.  
Foto från sydost. 
 
 

 
 
Alldeles intill muren på östra sidan om vägen har sly fått växa upp till en trädrad.  
Träden hotar idag muren, men vissa träd bör ändå sparas.  
Foto från söder. 
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Fin anordning för avledning av vatten på vägens östra sida vid Juves.  
Foto från nordväst. 
 
 

 
 
Lammgiftet i skuggan av klintkanten vid Juves. Där trätunen slutar tar en mur vid, 
som sedan följer klinten, vilket gör att något av ett gaturum bildas mellan väg och mur. 
Foto från söder. 
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Idag syns muren knappast bakom växtligheten. Om så önskas av sockenborna, kan  
slyn framför tas bort för att synliggöra muren. De stora träden är karaktäristiska för  
området och ska sparas, men viss utglesning kan ske.   
Foto från söder. 
 

 
 
Tätt med träd finns också norr om kurvan intill muren på vägens västra sida. Även  
här skulle en urglesning av trädraden behövas.  
Foto från norr. 
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Bakom trädraden vidtar ett plattare och helöppet åkerlandskap med långa siktlinjer 
över landskap och spridda gårdar. Här finns tätt med uppväxande sly vid murens sidor.  
Foto från söder. 
 
 
Att åtgärda på delsträcka 2 Åtgärd 
*** 00,0 höger sida 350 m *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,0 vänster sida 1000 m.  
Ev. framtagning av gaturum under klinten  

*** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 

*** 0,4 vänster sida – 80 m anslutande mur i 
backe – ”Kinesiska muren” 

*** Röjning framför och bakom.  
Synliggör muren ordentligt från båda håll. 

*** 0,4 höger sida 190 m  *** Röjning framför och bakom 
*** 0,5 höger sida 40 m - vattenstället *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,6 höger sida 150 m  *** Röjning framför och bakom 
*** 0,7 höger sida 100 m – före gården Juves ***Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 1,0 höger sida 60 m *** Röjning framför, bakom och trädåtgärder 
*** 1,1 vänster sida 200 m  *** Röjning framför, bakom och trädåtgärder 
Övriga stentunar  Röjning framför 
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2.3 Delsträcka 3. Södra vägskälet mot Skoge – Vägskälet mot Hallbjäns: 2,9 – 4,0 km  

 

 
 
Norr om Juves öppnar sig landskapet. I sådana här öppna marker förstärker  
vertikala linjer känslan av rymd. Enstaka träd är där viktiga inslag och bör  
alltid sparas. Den östra sidan av vägen saknar stenmurar. Istället finns där  
igenväxt fårnät eller taggtrådsstängsel.   
Foto från norr 
   
 

 
 
De enstaka gårdarna syns på långt håll i det öppna landskapet. Det gör även murarna, 
som skulle kunna synas ännu bättre, om de röjdes regelbundet.  
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Västra sidan av vägen söder om Västergårde. Oftast är avståndet långt mellan väg och  
mur, något som är typiskt bland annat för Sundre. 
Foto från söder. 
 
 

 
 
Mur på västra sidan av vägen, söder om avtagsvägen till Hallbjäns. 
Foto från söder. 
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En stor sten invid gårdsmuren på östra sidan om vägen. Vägkanten till höger är före- 
dömligt röjd ända in till mur.  
Foto från söder 
 
 
Att åtgärda på delsträcka 3 Åtgärd 
*** 0,0 vänster sida 230 m   ***Röjning framför och bakom, trädåtgärder. 
*** 0,4 vänster sida 200 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,6 vänster sida 60 m *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,9 vänster sida 150 m     *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
Övriga stentunar  Röjning framför 
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2.4 Delsträcka 4. Vägskäl mot Hallbjäns – Norra vägskälet mot Skoge: 4,0 – 5,3 km 

 

 
 
På vägens västra sida, mittemot Körsbärsgården, ligger muren högre än vägen.  
Det småkuperade området med vackra träd framför gör området intressant och  
drar blicken till sig. Området röjs, men träd sparas, eventuellt också någon en.  
Bakom är växtligheten tät.   
Foto från söder. 

    
 
Den östra sidans vast norr om Körsbärsgården flankeras av småträd, som är i  
behov av gallring. De träd som står alltför nära vasten, tas bort.  
Foto från söder. 
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Vy norr om Körsbärsgården mot öppnare landskap. Mot vägen är murarna fullt synliga,  
men baksidan domineras av tät sly.  
Foto från söder. 
 
 

 
 
De enstaka träden bakom vasten på vägens västra sida fungerar som en allé och bidrar  
till rumskänslan i landskapet.  
Foto från söder. 
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Här har området bakom vasten på östra sidan vägen troligen betats.  
Foto från söder. 
 
 
 
 

 
 
Låg men viktig vast på östra sidan om vägen vid gården Vännäs.  
Foto från söder. 
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Samma vast som ovan, sedd från övre vägskälet mot Skoge. Om vasten här röjs fram  
och träden kvistas upp, kommer sikten och landskapsbilden över den medeltida kyrkan  
och kastalen att förbättras avsevärt.  
Foto från norr.   
 
 
Att åtgärda på delsträcka 4 Åtgärd 
*** 0,0 vänster sida 670 m   ***Röjning framför och bakom, trädåtgärder. 
*** 0,6 vänster sida 50 m  ***  Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,1 höger sida 240 m ***  Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,4 höger sida 310 m ***Röjning framför och bakom, trädåtgärde 
*** 1,1 höger sida 60 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
Övriga stentunar  Röjning framför 
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2.5 Delsträcka 5. Norra vägskälet mot Skoge – Vägar vid Smolarvet: 5,3 – 6,7 km 

 

 
 
Norr om avtagsvägen mot Skoge är vasten på västra sidan mycket dålig.  
Foto från söder. 
 
 

 
 
Samma vast som ovan. Vasten gränsar mot Majstre och ingick inte i de vastar som  
restauerades på 1990-talet.  
Foto från öster.  
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Landskapet bakom vasten ovan är öppet och markerna vackra och väl synliga från 
vägen. Vasten är därför väl värd att restaueras.  
Foto från söder. 
 
 

 
 
Mittemot - på den östra sidan om vägen - ligger de inhägnade markerna för natur- 
reservatet Muskmyr. I söder inhägnas området enbart av fårnät, men längre norrut  
vidtar både stenmur och fårnät, vilket ger ett märkligt intryck, eftersom vasten är lägre 
än nätet. Dessutom är det svårskött, eftersom växtlighet kommer upp mellan mur och nät.  
Foto från söder. 
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Muren mot tomten strax norr om Muskmyr på östra sidan om vägen är idag helt dold  
av syrén.  
Foto från söder. 
 

 
 
Norr om föregående tomt vidtar skog. Vasten på östra sidan blir allt sämre ju längre  
norrut man kommer. Bitvis är den knappt synlig, här och var står ännu staplade rester  
kvar. Muren har senare kompletterats med ett fårnät.  
Foto från söder.   
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På vägens västra sida, löper en välbevarad vast, även den med kompletterande stängsel  
på baksidan.  
Foto från söder. 
 
 
 
Att åtgärda på delsträcka 5 Åtgärd 
*** ***0,1 vänster sida 800 m   ***Röjning framför och bakom, trädåtgärder. 

Restaureringsbehov 
*** 0,2 höger sida 580 m - Naturreservatet ***  Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,9 höger sida 210 m *** Röjning framför och bakom 
*** 1,1 höger sida 70 m  *** Maskinklippning häck 
*** 0,9 vänster sida 440 m *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 1,2 höger sida 260 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 1,3 vänster sida 140 m *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
Övriga stentunar  Röjning framför 
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2.6 Delsträcka 6. Vägar vid Smolarvet – vägskäl mot Hamra, Vamlingbo: 6,7 km – 7,9 km 

 

 
 
Tämligen fina vastar på båda sidor om vägen norr om Smolarvet.  
Foto från söder. 
 
 

 
 
Vid kurvan norr om Smolarvet. 
Foto från söder. 
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Innerkurvans vast på västra sidan av vägen är rejält igenvuxen av kraftig sly. Då den 
ligger i kurva och därmed i siktlinjen är den viktig att röja fram och synliggöra.  
Foto från söder.  
 
 

 
 
Efter kurvan vidgar sig gaturummet på båda sidor om vägen. Det flankeras av fina  
och välbevarade murar.  
Foto från söder. 
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På östra sidan vägen - alldeles före gaturummet - ligger vasten under nuvarande vägnivå.  
Foto från söder. 
 
 
 

 
  
Det vackra gaturummet med fina murar på båda sidor. 
Foto från söder. 
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Murarna längs gaturummets västra sida börjar dock alltmer skymmas av yviga tallar.  
En försiktig uppkvistning och rensning behövs, så att hela muren åter kan följas med  
blicken.  
Foto från söder. 
 
 
 

 
 
Njutbar kurvatur i höjd- och sidled på väg och mur norr om gaturummet. Ett av flera  
fina intrycken man får av vägen ned till Hoburgen, Gotlands sydligaste spets.   
Foto från norr. 
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Vacker vy mot vät på vägens östra sida i kurva. Den åldersstigna vasten i anslutning  
till den öppna vattenytan förstärker platsens skönhet.  
Foto från söder. 
 
 

 
 
Efter väten i kurvan blir vasten på vägens östra sida bättre. Denna låga men ur land- 
skapsbild betydelsefulla vast fortsätter längs skogskanten och fortsätter till höger längs  
avtagsvägen mot Hamra.  
Foto från söder. 
 



 40

 
 
Samma vast som ovan längs Hamravägen. För ett bra helhetsintryck bör hela vasten  
röjas, alltså även denna del som är 200 m lång.   
Foto från nordöst. 
 
 
 

 
 
Söder om avtagsvägen ”Vacker kustväg” mot Kettelvik. Muren längs vägens västra sida  
döljs till del av enbuskar.  
Foto från söder. 
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Samma vägskäl taget från norr. På vägens västra sida finns en mur som knappast syns  
idag på grund av träd och enbuskar. En utglesning framför den skulle synliggöra den  
samtidigt som sikten i vägskälet förbättrades. Detta måste dock först diskuteras med  
dem som bor intill.  
Foto från norr 
 
 
Att åtgärda på delsträcka 6 Åtgärd 
*** 0,0 vänster sida 220 m   ***Röjning framför och bakom. 
*** 0,3 vänster sida 100 m - mot gamla åkrar ***  Röjning framför och bakom 
*** 0,4 vänster sida 70 m ***  Röjning framför och bakom 
*** 0,1 höger sida 390 m ***Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,5 vänster sida 180 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,5 höger sida 170 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,6 vänster sida 180 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,6 höger sida 100 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,7 höger sida 100 m  *** Röjning framför och bakom 
*** 0,9 vänster sida 50 m - gaturum *** Röjning framför och bakom 
*** 0,9 höger sida 50 m  *** Röjning framför och bakom 
*** 1,0 höger sida 260 m – mittemot vägskäl 
och 200 m in på Hamravägen 

*** Röjning framför och bakom 

*** 1,0 vänster sida 120 m – från vägskäl till 
väghänvisning mot Hamra 

*** Röjning framför och bakom 

Övriga stentunar Röjning framför 
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2.7 Sammanfattning av åtgärder för delsträckorna 1 – 6 

 
Att åtgärda på delsträcka 1 Åtgärd 
***0,0 höger sida 300 m  ***Röjning framför och bakom. Murgröna 

sparas. Trädåtgärder. 
*** 0,3 vänster sida 70 m *** Röjning framför och bakom av synlig mur 
*** *** 0,3 höger sida 100 m - kuliss *** *** Röjning framför och bakom. 

Trädåtgärder. Restauereringsbehov 
*** 0,3 vänster sida 200 m *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärder. 

Röjning av slänten ända ned till Majstregården.
*** 0,4 höger sida 230 m *** Röjning framför och bakom 
*** *** 0,6 höger sida 300 m  *** ***Röjning framför och bakom. 

Trädåtgärder. Restauereringsbehov 
*** 0,9 vänster sida 40 m  *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärder 
*** 1,0 höger sida 240 m  *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärder 
*** 1,0 vänster sida 150 m + 200 m längs 
avtagsväg mot Majstre  

*** Röjning framför och bakom  

***1, 2 vänster sida 170 m   *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärder 
*** 1,4 höger sida 50 m – låg *** Röjning framför och bakom 
*** 1,5 höger sida 220 m *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärder 
*** 1,5 vänster sida 260 m *** Röjning framför och bakom. Trädåtgärd 
*** 1,7 höger sida - 150 m längs anslutande 
väg från Digrans 

*** Röjning framför och bakom 

*** Övriga vastar  *** Röjning framför 
 
 
Att åtgärda på delsträcka 2 Åtgärd 
*** 00,0 höger sida 350 m *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,0 vänster sida 1000 m.  
Ev. framtagning av gaturum under klinten  

*** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 

*** 0,4 vänster sida – 80 m anslutande mur i 
backe – ”Kinesiska muren” 

*** Röjning framför och bakom.  
Synliggör muren ordentligt från båda håll. 

*** 0,4 höger sida 190 m  *** Röjning framför och bakom 
*** 0,5 höger sida 40 m - vattenstället *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,6 höger sida 150 m  *** Röjning framför och bakom 
*** 0,7 höger sida 100 m – före gården Juves ***Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 1,0 höger sida 60 m *** Röjning framför, bakom och trädåtgärder 
*** 1,1 vänster sida 200 m  *** Röjning framför, bakom och trädåtgärder 
Övriga stentunar  Röjning framför 
 
 
Att åtgärda på delsträcka 3 Åtgärd 
*** 0,0 vänster sida 230 m   ***Röjning framför och bakom, trädåtgärder. 
*** 0,4 vänster sida 200 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,6 vänster sida 60 m *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,9 vänster sida 150 m     *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
Övriga stentunar  Röjning framför 
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Att åtgärda på delsträcka 4 Åtgärd 
*** 0,0 vänster sida 670 m   ***Röjning framför och bakom, trädåtgärder. 
*** 0,6 vänster sida 50 m  ***  Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,1 höger sida 240 m ***  Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,4 höger sida 310 m ***Röjning framför och bakom, trädåtgärde 
*** 1,1 höger sida 60 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
Övriga stentunar  Röjning framför 
 
 
Att åtgärda på delsträcka 5 Åtgärd 
*** ***0,1 vänster sida 800 m   ***Röjning framför och bakom, trädåtgärder. 

Restaureringsbehov 
*** 0,2 höger sida 580 m - Naturreservatet ***  Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,9 höger sida 210 m *** Röjning framför och bakom 
*** 1,1 höger sida 70 m  *** Maskinklippning häck 
*** 0,9 vänster sida 440 m *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 1,2 höger sida 260 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 1,3 vänster sida 140 m *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
Övriga stentunar  Röjning framför 
 
 
Att åtgärda på delsträcka 6 Åtgärd 
*** 0,0 vänster sida 220 m   ***Röjning framför och bakom. 
*** 0,3 vänster sida 100 m - mot gamla åkrar ***  Röjning framför och bakom 
*** 0,4 vänster sida 70 m ***  Röjning framför och bakom 
*** 0,1 höger sida 390 m ***Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,5 vänster sida 180 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,5 höger sida 170 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,6 vänster sida 180 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,6 höger sida 100 m  *** Röjning framför och bakom, trädåtgärder 
*** 0,7 höger sida 100 m  *** Röjning framför och bakom 
*** 0,9 vänster sida 50 m - gaturum *** Röjning framför och bakom 
*** 0,9 höger sida 50 m  *** Röjning framför och bakom 
*** 1,0 höger sida 260 m – mittemot vägskäl 
och 200 m in på Hamravägen 

*** Röjning framför och bakom 

*** 1,0 vänster sida 120 m – från vägskäl till 
väghänvisning mot Hamra 

*** Röjning framför och bakom 

Övriga stentunar Röjning framför 
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2.8 Tidplan och beräknade kostnader – Sundrevägen, väg 500  
 
Arbeten framför vastarna av 
VV:s driftentreprenör  

Tidpunkt för utförande Beräknad kostnad 

Maskinklippning 2 ggr under 
växtsäsongen 

Skiftet juni/juli 2006 

Sept 2006 

 

 

KUNA-lagets arbeten : 
Röjning  

framför och bakom vast 

Tidpunkt för utförandet Beräknad kostnad 

Röjning 1 – 2 m brett bakom 
samt 1 m framför vast 

Maj – november 2006 

(exakt när beror på 
tallprocessionsspinnaren)  

245 000 kr 

Bortforsling av röjt material om 
det inte kan brännas på plats 

 30 000 kr 

  275 000 kr 

 

KUNA-lagets arbeten bakom 
vastarna: 

Ersättning (tråd och stolpar) 
samt uppsättning av nytt 
elstängsel för sträckor med 
idag invuxet stängsel  

Tidpunkt för utförandet 

 

Beräknad kostnad för material 
samt uppsättning av elstängsel 
à 12 kr/m. Ersättning för el-
aggregat ingår ej. 

Beräknad invuxen stängselsträcka 
är 8 100 m  

Hösten 2006  

(exakt när beror på 
tallprocessionsspinnaren) 

 

129 000 kr 

 

KUNA-lagets arbeten: Övriga 
arbetsuppgifter: 

Tidpunkt för utförandet Kostnad  

Upplockning av sten från 
vägområdet 

Justering av f d renoverade murar 
längs vägsträckan. 

Uppkvistning eller borttagning av 
träd nära mur samt  

Reparation av murar där träd mm 
tagits bort 

Under sept – nov. 2006  

(exakt när beror på 
tallprocessionsspinnaren)  

 

 

 

 

 

 

71 000 kr 

 
Hela projektet under 2006  Summa totalt: 475 000 kr 
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3. Skötselplan för väg 500 i Sundre 2007 – 2012 
 
Ett lämpligt intervall för skötselplaner är 5 år. Skötselplanen är tänkt att förnyas vart femte år 
med för den aktuella perioden nödvändiga justeringar.  
 
Åtgärd Tidpunkt Förslag på utförare 
Årlig tillsyn: 
Upplockning av nedfallen sten 
Eventuell reparation av mur 
 
Tillsyn av det kompletterande 
stängslet 

Varje år före odlings- och 
betessäsong 
 
 
Varje år före och under 
betesperioden 

Markägare 

Röjning framför mur: 
Maskinklippning samt 
handröjning 

2 ggr per år: 
Skiftet juni/juli 
samt i september 
Röjt material bör kunna ligga 
kvar om det inte är mycket. 

Vägverkets driftentreprenör 

Röjning bakom mur: 
Röjsåg och handröjning  

1 – 2 ggr per år: 
Skiftet juni/juli 
och om så behövs även i 
september.  
Röjt material bör kunna ligga 
kvar om det inte är mycket. 

Markägare eller av markägare 
eller hb-förening utsedd lokal 
person/firma 

Reparation av vastar: 
Under perioden bör de i 
rapporten markerade vastarna  
på delsträckorna 1 och 5 
(sammanlagt ca 1000 m)   
bli föremål för restaurering.  
 
För de vastar som renoveras 
bör den framtida vården 
regleras.  Avtal kan skrivas 
med markägare eller hb-
förening. 

Under innevarande 
skötselperiod 

Genom länsstyrelsens 
uppdragsverksamhet  
eller av markägare / hb-
förening utsedd lokal 
person/firma 
 
 
Avtal kan skrivas eller ordnas 
genom länsstyrelsens försorg 

Uppföljning:  
Kort rapport om den årligt 
utförda skötseln i text och bild 
  

Dokumentation i fält i 
september/oktober varje år  
 
Rapporten skickas till 
Länsstyrelsen och Vägverket/  
Gotlandskontoret i november 
varje år.  
  

Länsstyrelsen, hb-förening 
eller av dessa utsedd person 

 
Fortsättning på nästa sida 
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Åtgärd Tidpunkt Förslag på utförare 
Sundrekvällar: 
Årliga träffar för sockenbor, 
sommarboende m fl. 
intresserade kring olika teman 
i form av föredrag, 
vandringar, visningar mm - 
historiska platser, intressanta 
gårdar eller marker, 
information om fåglar, djur, 
insekter, geologi, om 
byggnadsvård mm. 
 
Syfte: Att de som bor i socken 
ska bli ännu mer insatta i 
socknens historia och de olika 
företeelser, som är typiska för 
trakten.   
 

I juli varje år Hb-föreningen 
Länsmuseet m.fl..  

Kurs i vastläggning: 
Förlagd till Sundre.  
 
För intresserade sockenbor 
och andra på Sudret 
 
Syfte: Att lära sig reparera sin 
egen vast. 
 
 

En - flera tillfällen under  
2007 och 2008.  
 
I anslutning till sommarsäsong 
 
I samband med de ovan 
planerade restaureringarna i 
socknen.  
 
 
 

 
Via länsstyrelsens stentunslag 
 
Eller genom lokal vastläggare i 
hb-föreningens försorg  
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4. Riktlinjer för vård av stentunar längs kulturvägar  
 

 
 
Stentunar - eller vastar som de kallas på sydligaste delen av Gotland - betyder mycket för 
landskapsbilden. I det platta och ofta öppna landskapet är de ett väsentligt inslag och utgör ibland 
det enda som idag visar på gångna tiders odlarmöda och gamla gränser. De har därför ett stort 
värde för vår kunskap om det tidigare kulturlandskapet. Även de stentunar som idag är mer eller 
mindre raserade bör därför ur kulturhistorisk synpunkt bevaras.  
 
För att rädda det som ännu finns kvar har sedan slutet av 1980-talet statliga medel avsatts för 
upprustning av stenhägnader på Gotland. Förutom sin rent praktiska funktion har dessa 
hägnader också ett skönhetsvärde. Ingen stentun är den andra lik och många stentunsläggare har 
lagt sig vinn om att göra dem vackra genom att blanda olika sorters stenar, färger och former. 
 
Följande förhållanden och allmänna principer har legat till grund för den nu framtagna åtgärds- 
respektive och skötselplanen: 

• Hot mot stentunarnas bevarande 
• Hänsyn till landskapsbilden 
• Principer för restaurering av stentunar 

 
De här framtagna riktlinjerna kan ses som generella och bör kunna gälla även för övriga 
kulturvägar med stentunar på ön.  
 
 
 



 48

4.1 Vanliga hotbilder för stentunar samt förslag på åtgärder 

 

 
 
Hot  Åtgärd 

• Träd, buskar eller annan grov vegetation 
nära muren. När det blåser rör sig 
stam, rötter och grenar, vilket gör 
muren instabil och kan få den att rasa.  

 

Ta om möjligt bort alltför närstående träd.  
De som inte tas bort kvistas upp, så att grenar 
inte kan påverka muren.  Kvistning och 
borttagning ska ske under period, då trädet ej 
savar. 

 

 
 
Hot  Åtgärd 

• Dike nära muren. Muren blir instabil 
om underlaget börjar glida ned i diket. 
 

• Närliggande diken ger ofta upphov till 
kraftig slyuppväxt intill muren.  

 

Försiktig dikesrensning. 
 
 
Årlig röjning av murens sidor är nödvändig 
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Hot  Åtgärd 

• Väg nära muren. Kontinuerlig 
väghållning kan rubba muren 

 

Försiktig väghållning sommar som vinter. 
Synliggörande av muren genom röjning.  
Märk ut muren inför vinterväghållning. 

 
 

 
 
Hot  Åtgärd 

• Bete intill muren. Stora djur kan dra ned 
stenar eller rasera muren. 

 

Extrastängsel intill muren som hindrar djuren 
att komma alltför nära. 
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Hot  Åtgärd 

• Sly som askskott eller syrén nära muren 
sprider sina rötter och skott under, i 
och bakom muren, vilket gör muren 
instabil.  

 

Årlig bekämpning av sly intill mur.  
Röj en gata mellan mur och växtlighet/häck.  
Effektivast blir bekämpningen endast om 
röjning sker två gånger om året – i månads- 
skiftet juni/juli och i september.  
Då avtar växtkraften så småningom.  

 
 

 
 
Hot  Åtgärd 

• Bristande underhåll av muren – när 
kontinuerlig vård upphör.  

 

Årlig vård i form av uppläggning av nedfallna 
stenar och röjning intill mur på båda sidor.  
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Hot  Åtgärd 

• Muren döljs av vegetation, som med sitt 
grenverk och bladmassa gör muren 
mindre hållbar. 

 

Årlig vård i form av röjning intill mur och 
uppläggning av nedfallna stenar.  

 
 
 

 
 
Hot  Åtgärd 

• Låg mur har större risk att förfaras  
än en högre som syns bättre. 

 

Årlig vård med röjning på båda sidor ända 
fram till muren, så att stentunen blir väl synlig. 
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Hot  Åtgärd 

• Stängsel- och stolpplacering intill mur kan 
hindra kontinuerligt underhåll av 
muren och försvåra röjning intill. 

 

Placera stängslet så nära muren som möjligt på 
dess baksida. 

 

4.2 Hänsyn till landskapsbilden 

 

 
 

• Stora träd ger referens och förstärker rumskänslan i framför allt 
platta och öppna landskap. De bör sparas. 
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• Hamlade - på gotländska klappade - träd ska sparas. De visar på 
tidigare lövtäkt – en förr viktig komplettering till höskörden.  

 
 

 
 

• Gaturum. Här och var vidgar sig vägområdet mellan väg och mur 
till ett mer eller mindre stort gaturum. Dessa gaturum bidrar till 
omväxling i vägområdet och är viktiga att behålla och vårda. 
Undantag bör endast göras för sådana som är alltför stora och 
därmed arbetskrävande.  
 
 

 
 

• Stenmurar längs vägen bör röjas på båda sidor för att vidga utblicken 
och öka kontakten med landskapet bakom. 
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• Igenväxta murar bör i möjligaste mån synliggöras genom röjning. 
Murarna förstärker strukturen i landskapet och ökar rumskänslan.  

 
• Låga stentunar längs vägen. Det är av historiskt intresse att även låga 

murar eller f d stentunar kan uppfattas från vägen. Där det är 
möjligt bör man eftersträva att göra dem synliga från vägsidan. 
Baksidan kan maskinklippas för att hålla växtligheten nere i de fall 
området bakom inte kan betas eller brukas.  

 

 
 

• Alltför låga murar längs vägen - där bara grunden av stentunen finns 
kvar eller sträckor där stentunsrester ligger lågt i förhållande till 
vägen - bör kunna klippas med maskin. Detta ger ett 



 55

häckliknande utseende som får ersätta eller markera gränsen för 
vägområdet och f d stentunen.  

 
• Även låga eller dåliga murar kan vara viktiga att vårda ur 

landskapsbildssynpunkt om de befinner sig i blickfånget eller på 
annat sätt har ett betydelsefullt läge t ex invid en kurva. 

 
 

 
 

• Hög maskinklippt häckklippning i förhållande till mur beror oftast på 
en överliggande stängseltråd. Denna klippning ser konstlad ut 
under ej gröna perioder på året och bör undvikas genom årlig 
röjning framför och bakom mur. 

  

4.3 Principer för restaurering av stentunar  

 
• En restaurering av en stentun bör alltid vara ekonomiskt 

försvarbar.  
 

• Stentunar som kan bli föremål för restaurering bör därför vara i 
någorlunda gott skick och fungera eller – efter renoveringen - 
komma att fungera som funktionellt stängsel mot bete eller 
odling. 

 
• Stentunar viktiga ur landskapsbildsynpunkt är av allmänt intresse. 

Är de i relativt bra skick bör de kunna restaureras. 
 

• Stentunar av historiskt intresse och i någorlunda bra skick bör 
kunna restaureras. 

• Alla hägnader har en personlig prägel. Det är viktigt att de 
stentunar som restaureras får behålla sin karaktär.  
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• Allmänna medel bör inte användas för renovering av stentunar 

mot tomt. 
 

• För de stentunar som restaureras behövs en garanti för framtida 
vård och årligt underhåll. Med årligt underhåll menas tillsyn, 
uppläggning av nedfallen sten samt röjning på båda sidor om 
muren, d v s så som man alltid har gjort förr.  
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