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FÖRORD
Föreliggande skrift är resultatet av ett forsknings- och utvecklingsprojekt som beställts
och finansierats av Vägverkets FUD-medel. Ansökan skickades in 2003-10-17 och
rubricerades Handbok avseende regional särart för natur och kultur (Vti dnr 2004/025224) Beslut lämnades 2004-04-28 (VV dnr AL90 B 2003:27142). Projektet var avsett att
löpa mellan 2004 och 2005 för att slutrapporteras 2005-06-30. Det fördröjda finansieringsbeslutet medförde dock att projektets slutrapportering flyttades fram till årsskiftet
2005. Kontaktperson vid Vägverket var inledningsvis Mia Andersson och senare
Anders Sjölund (Ssau) i Borlänge. Projektledare har varit Hans Antonson, Vti i
Linköping. Inom projektet har även kulturmiljökonsulten Stefan Höglin medverkat i
form av planering, datainsamling, och analys samt forskaren, Tekn. dr. Göran
Blomqvist från Vti i Linköping, som medverkat i den initiala planeringen. Resultatet av
projektet presenterades första gången den 11 januari vid session 11 på den årliga
konferensen Transportforum®. En annan presentation genomfördes på ett seminarium
vid Riksantikvarieämbetet den 9 mars. Granskningsseminarium hölls den 13 mars på
VTI i Linköping. Lektör var Fil. dr. Anders Wästfelt, vid Kulturgeografiska
institutionen, Stockholms universitet. Efter seminariet har skriften bearbetats ytterligare.
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SAMMANFATTNING
Som ett led i att närma sig formuleringarna i Europarådets Landskapskonvention har
Vägverket börjat beställa kunskapssammanställningar om Landskap. Denna studie är en
sådan. Sverige förväntas troligen ratificera konventionen under 2007 och då blir den ett
styrande dokument för en lång rad myndigheter vilka arbetar med rumsliga frågor.
Natur- och kulturmiljöfrågor är en ständigt uppmärksammad vid planering av ny väg
samt vid drift och underhåll av befintlig väg. Vägverkets egen miljöpolicy tar upp dem
liksom några av miljökvalitetsmålen. En av de frågor som inte endast har betydelse för
planeringen i sig utan också för friluftsliv, turism och upplevelse, är landskapets regionala särart. Med regional särart menas vad som är typiskt för ett visst geografiskt
område, exempelvis byggnadsskick, jordbruksmarker, vegetation m.m. Landskapets
regionala särart uppmärksammas dock i en mycket begränsad utsträckning i många av
de miljökonsekvensbeskrivningar som tagits fram. Detta gäller även under senare tid,
trots god tillgång på forskningsresultat.
Idén till föreliggande projekt tog sakta form efterhand kunskapen om planeringsprocessen inom vägsektorn växte fram. Detta gäller såväl i teori som genom möten med
planerare. I mötet med planerare, där landskapet beskrivs och karaktäriseras framhålls
ofta, att de dels inte riktigt förstår vad som kännetecknar den egna regionen de arbetar i,
dels att de inte tycker sig ha ett begripligt kunskapsunderlag att botanisera i. Orsaken till
det senare kan vara att forskningsresultaten är svårtillgängliga för dem som skriver
utredningarna eller att de som skriver utredningarna saknar tillräcklig kompetens.
Berörda kan utgöra såväl konsulter som Vägverkets egna handläggare.
Syftet med projektet är att sammanställa ett underlag till en handbok avseende vad som
kännetecknar landskapet i olika delar av Sverige. Skriften riktar sig till utredare, handläggare och beslutsfattare inom vägsektorn som inte är vana att arbeta med landskap och
landskapets regionala särart. Därför skall boken inte fördjupa sig i detaljer utan måla
fram landskapets karaktär översiktligt, för att på så sätt uppmärksamma de regionala
särdragen för dem som arbetar med att ta fram underlagsmaterial inom planeringsprocessen vid väg- och järnvägssektorn. Den vane handläggaren bör även fortsättningsvis
botanisera fritt i den akademiska litteraturen. Förutom en länsvis regionindelning av
landskapets karaktärsdrag i text, karta och bild ges några tips på hantverket med att
analysera landskapets karaktärsdrag inom infrastruktursektorn.
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SUMMARY
In an attempt to approach the formulations of the European Council’s Landscape
Convention, the Swedish Road Administration (Vägverket) has ordered evidence-based
reviews about landscape. This is such a report. Sweden is expected to ratify the
convention in 2007 and it will then become a governing document for a series of
authorities working with spatial issues.
Issues related to the cultural heritage are paid constant attention during the planning of a
new road as well as during the operation and maintenance of existing roads. The
environmental policy of the Swedish Road Administration raises those issues as well as
some environmental quality objectives. One issue which is not only important for
planning itself but also for outdoor life, tourism and adventure, is the intangible
characteristics concerning landscape. By intangible characteristics we mean the typical
characteristics of a geographic area, eg. building practices, farm lands, vegetation, etc.
Very little attention, however, is paid to the intangible characteristics of the landscape in
many of the outlined environmental impact assessments. This has been the case lately,
despite good access to research results.
The concept of this project assumed shape gradually as knowledge and the planning
process within the road sector developed. This applies in theory and throughout
meetings with planners. At meetings with planners, the landscape is described and
characterised. It is often maintained, partly, that planners do not really understand what
is distinctive for the region in which they work, and partly that they believe they lack a
comprehensible basis of knowledge. The reason for the latter can be one of the
following: the people who prepare the reports do not have easy access to the research
results, or the people who prepare the reports lack the necessary competence. The
parties concerned can be consultants as well as executive officials from the Swedish
Road Administration.
The purpose of the project is to compile the basis for a handbook regarding what is
characteristic for landscape in different parts of Sweden. The report is directed towards
investigators, executive officials and decision-makers within the road sector who are not
used to working with landscapes and their intangible characteristics. Therefore, the
book will not concentrate on details but rather it will outline the character of the
landscape. This means that the attention of the people who work with and who develop
fundamental materials within the planning process in the road and railway sectors will
be drawn towards intangible characteristics. The experienced executive official should
continue to freely browse the academic literature even in the future. In addition to a
regional division of landscape characteristics by county, using text, maps and pictures,
some tips are given on how to analyse the characteristic features of the landscape within
the infrastructure sector.
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1 BAKGRUND
Idag betraktas vägen inte endast som en teknisk konstruktion för transporter av varor
och tjänster. Vägen har allt mer kommit att bli en förmedlare av kunskap och upplevelse. Vägområdet blir för turisten, för friluftsidkaren eller för resenären en första
kontakt med omgivningen dess regionala särdrag. Hur landskapet påverkar förare är inte
undersökt. Många förare använder inte bilen till annat än för transport mellan två punkter. Även om upplevelse inte är syftet med en sådan resa är det inte en orimlig tanke att
dessa förare trots allt får intryck av landskapet, även om de inte är medveten om det.
Avnämarna är således många men förhållandevis anonyma. Det finns därför anledning
att beakta landskapets särdrag i processen som rör planering av en ny väg. Hittills har
landskapets regionala särdrag mest betraktats som en snäv natur- eller kulturmiljöfråga.
Senare tiders stora miljökonsekvensbeskrivningar beaktar i liten utsträckning den regionala särarten i landskapet eller inom natur- och kulturmiljön.1 I en utredning genomförd
på uppdrag av Vägverket och Riksantikvarieämbetet inom projektet VisaVäg detaljgranskades 20 olika dokument som rör planeringsprocessens olika steg, Förstudie,
Vägutredning, Arbetsplan och tillhörande Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).
Resultatet blev i några avseenden relativt nedslående: Landskap jämställdes ibland med
landskapsbild; Stor fokusering vid detaljer (d.v.s. enskildheter såsom fornlämningar,
byggnader enstaka biotoper); Delar av landskapet redovisas aldrig, vilket inte sällan
missförstås som att dessa saknar värde; Det saknas ofta en beskrivning av det vardagliga
landskapet av idag; Ibland förekommer att landskapsbilden [sic!] indelas i olika karaktärer såsom jordbrukslandskap, skogslandskap o.s.v, men uppgifter om landskapets topografi, bebyggelsens utformning, terränglägen och markslagens fördelning saknas som
regel. Vidare används sällan den gjorda indelningen i den analys som sedan skall
utmynna i en beskrivning av vägens konsekvenser för landskapet och miljön.
Kraftigt generaliserat kan man säga att många vägar i dagsläget utformas likartat oavsett
det område de löper igenom, trots att omgivningarna markant skiljer sig åt. Ser man
vägbyggandet i ett historiskt perspektiv och backar tillbaka några decennier är situationen idag densamma som då, även om stora framsteg har gjorts inom flera områden,
exempelvis vad gäller estetiskt utformning och gestaltning. Ibland sammanfaller dock
gestaltning med regionala särdrag, exempelvis rastplatser där man byggt byggnader
enligt den lokala byggnadstraditionen eller där nya broar designats för att leda tanken
till äldre konstruktioner.
Trots att landskap och dess karaktär alltså sällan ingår i utredningar ställs detta som ett
krav i bestämmande dokument:
x Landskap och den regionala särarten lyfts fram bl.a. i miljökvalitetsmål 15, God
bebyggd miljö, där det framgår att det kulturella arvet i form av landskap skall
värnas och utvecklas samt att kulturarvet stärker ortens och dess invånares identitet.2
x I Vägverkets MKB-handbok, del 2, står att man skall genomföra en bred landskapsanalys samt att kulturmiljöanalyser skall utgå från den tidsperiod eller
verksamhet som särskilt präglat ett område.3
1

Antonson, 2005.
Regeringen, 1998, s. 41, 138; Miljömål, 2006.
3
Vägverket, 2002
2
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x
x
x

i Vägverkets Mål och kriterier för natur- och kulturmiljö framgår att olika typer
av landskap med dess regionala särprägel skall kunna upplevas.4
I Vägverkets kvalitetspolicy står att en av Vägverkets viktigaste frågor är ”god
tillgänglighet och hållbar tillväxt genom vägnät i samklang med omgivningen”.5
I Vägverkets MKB-föreskrifter framgår att analyser skall genomföras avseende
hur vägen bl.a. påverkar landskap och kulturmiljö.6

Problemet med dessa styrande dokument är att det saknas en definition av vad landskap
är. Även om en sådan hade funnits kan man tycka att det är svårt att uppnå intentionerna
i de bestämmande dokumenten (och därigenom utforma en väg så att den uppfyller
dessa intentioner) eftersom det saknas en beskrivning av dels vad som är identitetsskapande, dels vad som särskilt präglat ett område och dels hur olika landskap ser ut.
Europarådets Landskapskonvention innehåller en definition av landskap (se nästa
kapitel) vilket löser problemet med hur styrdokumenten ovan skall tolkas.
Konventionen är bestämmande för de stater som ratificerar den.

4

Eriksson, et al, 2005, s. 33.
Vägverket, 2006.
6
VVFS, 2001.
5
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2 LANDSKAP
Landskap som forskningsdisciplin är ett omfattande vetenskapligt arbetsfält. Det finns
olika definitioner på vad landskap är. Några forskare har försökt sammanfatta de huvudsakliga strömningarna inom landskapsforskningen i tre grupper.7
Den ena är den engelska landskapsuppfattningen där landskapet betraktas utifrån och
där fokus ligger på visuella kvaliteter. Man kan likna denna syn vid att stå utanför eller
bredvid landskapet och betrakta det som om landskapet vore en landskapsmålning, scen
eller kuliss. Man är således inte en integrerad del av landskapet. Forskarna betraktar
landskap som en text i en bok vars olika symboler måste dechiffreras för att tolka olika
sociala gruppers handlande. Landskap är m.a.o. ett sätt att se hur olika samhällsgrupper
valde att representera sig.8 Framförallt gäller det de rika och mäktiga vilka representerade sig exempelvis genom slott i geometriskt designade landskap med alléer. Mycket
tillspetsat finns det de som menar att den landsbygd som i vardagen präglas av hårt slit
inte är ett landskap. Denna landskapsuppfattning etablerades i 1600-talets England när
de holländska landskapsmålarnas konst importerades av aristokratin. Det var bara det att
den ursprungliga innebörden av landskap, gemenskap mellan en grupp människor, inte
var relevant för aristokratin, eftersom landskap för dem kom att betyda det territorium
över vilket de styrde.
En annan landskapssyn utgörs av den nordiska/germanska landskapsuppfattningen där
landskap istället betraktas inifrån av de människor vilka lever inom ett avgränsat landområde. Denna landskapsuppfattning har en mycket lång historik, och finns manifesterad redan i de medeltida landskapslagarna som fångade upp samhällets dåtida sedvänjor.9 Som ett resultat av detta lever ordet landskap fortfarande kvar i många landområden såsom de nordiska landskapen (exempelvis Jämtland, Jutland, Småland, Rogaland).
Hur landskapet uppfattas har sin grund i människornas liv tillsammans och deras
sedvänjor. D.v.s. inom dessa landområden känner befolkningen en kulturell gemenskap
exempelvis vad gäller arbete, moral, lag och seder. Detta inifrånperspektiv lever fortfarande kvar hos bl.a. dagens bönder, i form av deras starka band med släktjorden (som
utgör minnet av förfädernas arbete) och där landskap anses bli till först genom deras
olika aktiviteter (plöja, bygga, skörda o.s.v.). Landskap är m.a.o. inte bara fysiska objekt
såsom stenmurar, alléer och hus, utan lika gärna aktiviteten i sig. Utan aktiviteter inget
landskap, istället för landskap får man något annat, exempelvis miljö.10 Landskapet
betraktas som en helhet av såväl vardagslandskap som herrgårdslandskap, natur och
kultur.
En tredje landskapsuppfattning utgörs av den traditionella uppfattningen, där fokus ligger på markens uppbyggnad.11 Marken är den resurs som genom arbete utgör grunden
för biologisk produktion, vilket i sin tur har bidragit till kapital och förmögenhet.12
Landskap i denna uppfattning är en helhet bestående av både naturliga och kulturella
företeelser. Svenska forskare har traditionellt sett inriktat sig på landskapets historia
genom att studera landskapets former (exempelvis stenmurar och alléer), funktioner
7

Widgren, 2004 Bladh, 1995.
Cosgrove & Daniels, 1988.
9
Olwig, 1996
10
Setten, 2004,Setten, 2006.
11
Sauer, 1925
12
Widgren, 2004
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(exempelvis stenmur som gräns, stentipp alternativt hägnad, alléns funktion som
maktsymbol, vindstoppare eller bidragande med svalka) och förändring. Vissa forskare
menar att denna forskningsinriktning, som också har kommit att kallas Berkeleyskolan,
efter det universitetet där Carl O. Sauer arbetade, lade för liten (om alls) vikt vid sociala
sammanhang och processer. Andra menar tvärt emot att Berkeleyskolan efterhand kom
att inkludera dessa ingredienser. I den svenska forskningen fr.o.m. 1980-talet, är den
senare ståndpunkten tydlig. Genom att läsa landskapets olika former och processer
(exempelvis stenmurens uppkomst genom laga skifte eller alléernas anläggande till följd
av aristokratins kontakter med det kontinentala Europas nya ideal) finns alltså en
möjlighet att förstå underliggande sociala mönster och strukturer.
Forskaren Mats Widgren menar att det inte räcker med att antingen betrakta landskapets
fysiska företeelser eller som ett sätt att se. Man bör även beakta landskapets kontext,
d.v.s. det sammanhang i vilket de betraktas, såväl idag som igår.13 Det kan liknas vid en
bakgrundskunskap som människor har skaffat sig tidigt och knappt tänker på.
Exempelvis att en ekonomisk gräns mellan två ägor i skogen i vissa länder betyder att
man inte får passera, men i andra länder betyder motsatsen, som i Sverige där vi vet att
man får gå fritt i skog och mark (allemansrätten).
I Europarådets landskapskonvention från 2000 definieras landskap enligt följande: ”Ett
område sådant det uppfattas av människor vars karaktär är resultatet av påverkan och
samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.”14 Europarådets definition innehåller delar som vi känner igen från forskarnas olika landskapsuppfattningar: Ett sätt att
se på sin omgivning samt kontext (”ett område såsom det uppfattas av människor …”
såväl inifrån eller utifrån); Helhetssyn (”… samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer …”); Landskapshistoria (”… resultatet av påverkan …”); Former, funktioner och processer (”…vars karaktär …” samt ”… naturliga och/eller mänskliga faktorer
…”).
Även om Sverige tidigast 2007 förväntas ratificera Landskapskonvention är det viktigt
att här lyfta fram några av konventionens formuleringar. Enligt artikel 5 förbinder sig
Sverige att erkänna landskapet som en väsentlig beståndsdel i människornas
omgivningar samt ses som en grund deras identitet. Sverige skall införa en
landskapspolitik som bl.a. syftar till förvaltning och planering av landskap, där lokala
och regionala myndigheter samt andra parter skall genomföra politiken om de omfattas
av ett politikområde som kan ha direkt eller indirekt inverkan på landskap. Min
bedömning är att samtliga transportinfrastrukturverk kommer att omfattas. Vidare
framgår av artikel 6 att landskapet skall karteras avseende särdrag samt de krafter som
omvandlar landskapet. Det betonas särskilt att man skall lägga märke till förändringar.
Landskapet skall dessutom värderas på så sätt att man tar hänsyn till de särskilda värden
som berörda parter och den berörda befolkningen tillskriver dem.
Varför anser vi idag det så viktigt att beakta de regionala särdragen i landskapet? Förutom de bestämmande dokumenten som regeringen och sektorsmyndigheterna tar fram
samt det faktum att regionindelningar strukturerar upp kunskap och gör det tillgängligt
för bevarandemyndigheterna, menar man inom forskningen att det finns en känsla av
samhörighet för personer från en plats eller ett område. Detta har kallats för Topophilia
(svenska: Topofili) och gäller människors livsstil, preferenser, hur de upplever något,
13
14

Widgren, 1997, 2004, 2006.
Europarådet, 2000, Kapitel 1, artikel 1a.

12

gemensamt eller individuellt.15 Men senare forskning har dock tydliggjort att plats
många gånger är synonym med landskap (germanska/nordiska uppfattningen).16 Särdragen när en känsla av identitet och trygghet. Det är även något som kan uppfattas av dem
som lever utanför denna grupp.
Men man får inte tro att en region på något sätt är statisk. Regioner är en färskvara som
ändrar sig i takt med att människan ändrar sig vad gäller bosättning, teknik, resmönster,
politik etc. Det finns dock regionala särdrag i landskapet som har en längre hållbarhet
än andra. De avgränsas lika såväl utifrån dagens företeelser som utifrån historiska
företeelser. Att den regionala karaktären har betydelse avspeglas i många kommersiella
produkter, exempelvis knäckebröd från Dalarna som har med både dalahäst och
kurbitsmåleri i sin logotyp, mjuka pepparkakor från Skåne som på kartongen har med
både pilevall och stork, ostkaka från Frödinge som i sin logotyp tar fasta på det
småskaliga jordbrukssmåland i form av små röda hus med vita knutar, stenmurar,
tunnbröd från Lappland som i logotypen har med en ren framför fjällen o.s.v.
Näringslivet tänker både på försäljning och att bli förknippade med något positivt. De
skulle inte ha med landskapskaraktär i sina logotyper om de inte ansåg att det gynnade
försäljningen. Kanske är det också därför som det skånska bageriet Pågens tog bort den
skånska prägeln i form av en liten gåsapåg, när sammanslagningen med bageriet Pååls
från Göteborg genomfördes för några år sedan.

Figur 1. Karaktärsgivande symboler för landskap i Småland i verkligheten och i en
logotyp för kommersiell produkt. Medgivande för publicering rörande logotyp; Frödinge
Mejeri AB. Fotografi: Hans Antonson 2005.

Min slutsats är att det saknas en lätthanterlig sammanställning av landskapets regionala
karaktär för vägsektorn. Sammanställningen får inte ha en för hög detaljeringsgrad
eftersom det medför en risk att det övergripande perspektivet går förlorat. Tanken är att
följande text skall kunna utgöra en del i en handbok som rör landskapets karaktär och
regionala särart.
15
16

Tuan, 1990.
Setten, 2006.
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Figur 2. Karaktärsgivande symboler för landskap i Småland respektive Skåne, i verkligheten och i en logotyp för kommersiell produkt. Medgivande för publicering rörande
logotyp; Gille AB. Fotografi: Lennart Folkeson 2005.
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3 PLANERINGSPROCESSEN
Som framgår nedan har regionindelningar av landskapet varit en aktiv del i bevarandemyndigheternas myndighetsutövning. De har dels använt regionindelningarna tidigt i en
övergripande bevarandeanalys, dels i ett senare planeringsskede, där respektive bevarandeområde beskrivs.
På samma sätt är det tänkt att föreliggande regionindelning av landskapets karaktärsdrag
skall kunna användas. Tidigt i Vägverkets planeringsprocess, senast under förstudieskedet, kan regionindelningen användas i den analys där förutsättningarna för den fortsatta
planeringen kartläggs genom att befintlig information om miljön sammanställs. I förstudien skall det geografiska området som berör beskrivas, liksom områdets allmänna
karaktär och miljösituation. Redan här brukar en rad möjliga korridoralternativ anges
även om det är först i vägutredningen som de skall beskrivas i detalj. När korridoralternativ väljs bör man ta i beaktande vad som kännetecknar ett område. Detta för att man
skall kunna anpassa enligt principen att korridoren skall smälta in i landskapet eller det
motsatta att korridoren bryter mot den äldre karaktären. Oavsett utgång måste alternativen vara medvetna och väl motiverade i förstudiedokumentet.
Även i vägutredningens MKB kan regionindelningen vara ett viktigt arbetsredskap. I
vägutredningen skall de olika korridoralternativen beskrivas i detalj. I MKB-dokumentet blir landskapskaraktäriseringen en ingång till en fördjupad studie med en annan
skalnivå. Det kan utgöra en första kontakt med landskapet inom ett område under utredning och ge en idé om vilka karaktärsdrag man skall fördjupa sig i. Som ett resultat av
en detaljerad beskrivning av miljön är det i MKB:n som en konsekvensanalys, till följd
av frånvaron av en anpassning till landskapets karaktärsdrag, skall göras. Ett exempel
på detta är att den studie som visar att förare utmed vissa nybyggda vägar är ovetandes
om var de befinner sig rent geografiskt. De har inga synintryck som kan kopplas till den
mentala kartan över den vägsträcka där de befinner sig.17 Genom att arbeta aktivt med
en gestaltning av vägen som kopplas till den regionala karaktären går det att hjälpa
resenären att orientera sig.

17

Fast & Philipson, [2002]
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4 MÅLGRUPP
Som redan har framgått riktar sig denna skrift till dem som arbetar med att ta fram
underlag för byggandet av ny väg. Inom planeringsprocessen för byggande av ny väg
finns ett antal olika aktörer som skall beställa utredningar, beskriva, bedöma och besluta
om landskap. Vägverket planerar behovet av en ny väg. De beställer olika utredningar i
planeringsprocessens olika skeden. Utredningarna kan skrivas av Vägverket självt men
vanligare är att en konsultbyrå tar sig an uppgiften. Konsulten lämnar ifrån sig en
rapport till beställaren som författar ett dokument utifrån detta arbete. Därefter skall
produkten bedömas av länsstyrelsen huruvida den uppfyller kraven. Produkten presenteras för allmänheten vid ett formaliserat samråd. Som synes är många olika personer
inblandade. Målet är att dessa grupper av handläggare skall ges en ökad förståelse för
landskapets regionala särdrag så att dessa beaktas när ny väg skall byggas. Därför
genomförs föreliggande utvecklingsprojekt. Genom ökad förståelse om landskapskaraktär ökar måluppfyllelsen av intentionerna i olika bestämmande dokument, se kap. 1.
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5 REGIONINDELNING SOM ANALYSREDSKAP
När man på en karta försöker återge hur landskap ser ut på olika platser gör man det ofta
genom att indela landskap i regioner. Ordet region härleds ur latinets regio som betyder
gräns. Idag har region i det närmaste fått betydelsen område. Regioner studeras inom en
mängd discipliner.18 Utifrån deras skilda definitioner och syften kan ett och samma
område tillhöra olika regioner. Många gånger vill man visualisera forskningsresultaten
genom tydliga illustrationer, framförallt gäller det kartor.
Det finns olika typer av regionindelningar. En utgår ifrån att det finns likheter i landskap vad gäller fysiska, sociala eller ekonomiska företeelser. Likheterna, homogeniteten, inom en region innebär också att det som ligger utanför är olikt. Indelningen i
regioner är både okomplicerad och svår. Olika företeelser markeras på en karta,
exempelvis radbyar, odlingssystem, politisk tillhörighet, medelinkomst och hustyper.
Utifrån en generalisering av en eller flera av dessa likheter avgränsas ett geografiskt
område där homogeniteten är som störst eller mest intensiv. Olika företeelser som
bygger upp ett landskaps karaktär kan emellertid ha olika geografisk utbredning och de
avgränsade områdena kan därför överlappa varandra. Överlappande regioner är det
vanliga eftersom det sällan är endast en företeelse som studeras utan en stor mängd
företeelser. Det som karaktäriserar ett område kan således vara en blandning av många
olika företeelser som tillsammans i någon mån kan sägas utgöra en regions bärande
struktur. Vid sidan av den homogena regionen finns den funktionella. Den funktionella
regionen är dock mer urbant inriktad och bygger på avgränsning genom samband eller
växelspel mellan olika punkter.19 När företeelser ringas in till regioner ger det ofta
upphov till nya frågor som tidigare inte hade formulerats.
Tidigare fanns en utbredd vetenskapsdisciplin som kallades regionalgeografi, vilken
arbetade på detta sätt. Geografen Helge Nelson skrev 1918 om ”Sveriges kulturgeografiska provinser” vilket resulterade i 10 regioner med 6 delregioner. Det är en regionindelning där dock de kulturella dragen underordnades naturgeografin, d.v.s. landformer
och jordarter. Samma år gjorde geografen Sten de Geer detsamma med en regionindelning kallad ”Nordens Landsdelar”. Men efter två år modifierade han den i form av en
”bebyggelsegeografisk regionindelning” om 7 regioner och flera delregioner. Denna
trycktes dock först 1925.20 Etnologen Sigurd Erixon gjorde en motsvarande indelning
för ”De svenska kulturområdena” 1945. De 7 områdena grundade sig på olika aspekter
som rörde bebyggelsen exempelvis fäbodar, hustyper, gårdstyper, spiskåpor, byggnadsmaterial o.s.v.21 Regionalgeografin sökte en regionindelning av landskap vilket inte
är möjligt eftersom de enskilda företeelserna är så olika till sin karaktär. Att man inte
heller beaktade helheten i landskapet fullt ut sågs även det som ett problem av senare
forskning.22 Kulturgeografen Staffan Helmfrid genomförde 1966 en regionindelning av
det äldre agrarlandskapet vilket resulterade i 5 regioner. Den skiljer sig på många sätt
ifrån Nelsons indelning. Indelningen bygger på utbredningen av ”betydelsefulla kulturelement” för det äldre agrarlandskapet, exempelvis odlingssystem, kolonisation, bebyggelse och näringsinriktning. Hans fokus låg inte på dagens landskap.
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Figur 3. Nelsons” kulturgeografiska provinser” från 1918, De Geers ”bebyggelsegeografiska regionindelning” från 1920 [1925] samt Erixons ”svenska kulturområden” från
1945, Helmfrids regionindelning av det äldre agrarlandskapet från 1966.
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Figur 4. Naturgeografiska regioner i Skandinavien från 1984, Carlssons regionindelning
av det agrara kulturlandskapet i Sverige från 1988, Sporrongs regionindelning av det
svenska landskapet från 1996 samt Sporrongs och Ekstams gemensamma
regionindelning av det svenska landskapet från 1995.
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Sedan 1950–1960-talet är regionalgeografin inte längre särskilt framträdande vid
universiteten eftersom nya arbetssätt och metoder vunnit terräng. Arbetet med regionindelningar av landskap har dock fått fotfäste vid olika myndigheter, framförallt bevarandemyndigheterna. Regionindelning har hos dessa blivit ett viktigt instrument för att
strukturera vår omvärld. Med stöd i olika styrande målformuleringar har myndigheterna
tagit fram regionindelningar för exempelvis natur och kultur.
1977 tog Nordiska ministerrådet fram en Naturgeografisk regionindelning av Norden23
som trycktes i en andra upplaga 1984.24 Samtidigt vidareutvecklades denna inom projektet Representativa naturtyper i Norden och avrapporterades i boken Vegetationstyper
i Norden 1984.25 Syftet var att strukturera upp Nordens naturgeografi så att den ”skulle
kunna tjäna som underlag för utvärdering av natur vid olika former av planering.”26 De
ingående företeelserna som bearbetades var: vegetationstyper, geomorfologi och klimat.
Arbetet har resulterat i att det idag är 52 regioner.27 1988 tog arkeologen och kulturgeografen Dan Carlsson fram en Regionindelning av det agrara kulturlandskapet i
Sverige för Nordiska ministerrådets räkning. I denna ingår 19 regioner. Den kan ses som
en effekt av att Naturresurslagen introducerades 1987 med en rad formuleringar om
olika typer av riksintressen. Bland dessa fanns s.k. Riksintressen för kulturmiljövården
vilka skulle pekas ut av Riksantikvarieämbetet med hjälp av länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet utgjorde delfinansiär till Carlssons arbete. Syftet med indelningen sägs
vara ”att beskriva dagens agrara kulturlandskap” samt att ”ge detta kulturlandskap en
historisk dimension genom att identifiera väsentliga kulturlandskapshistoriska kriterier”
liksom ”naturgeografiska kriterier”28 Carlssons regionindelning skiljer sig mycket från
den naturgeografiska i så motto att antalet regioner är färre. Hans regionindelning baserades på många historiska data, exempelvis bebyggelsens utformning, de agrara
skiftena, odlingssystemen, uppodlingsgrad, olika näringsinriktningar, men framförallt
när ett område koloniserades.
1994 publicerade Sveriges Nationalatlas en regionindelning av det svenska landskapet i
bandet Kulturlandskap.29 Författare var kulturgeografen Ulf Sporrong. Arbetet resulterade i 51 regioner av Sveriges landskap och ansluter relativt väl med den naturgeografiska regionindelningen. Samma regionindelning presenteras i princip ordagrant 1996 i
Landskap och landskapsbild, en publikation från Riksantikvarieämbetet som utgjorde
ett underlagsmaterial för Kulturmiljöprogram för Sverige. I ett väsentligt avseende
skiljer denna regionindelning sig från Carlssons, den fokuserar tydligare på agrara landskap med ett välbevarat historiskt innehåll.
Ett försök att integrera naturgeografiska och kulturgeografiska regionindelningar till en
gemensam landskapsindelning genomfördes av Ulf Sporrong och biologen Urban
Ekstam 1995. Syftet var att på ett systematiskt sätt skildra landskap ur ett humanekologiskt perspektiv, där helhetssyn var en ledstjärna. Arbetet var tänkt att användas för
”bevarande och framtidsplanering”.30 Arbetet resulterade i 12 regioner, i praktiken 11
23
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eftersom fjällkedjan av någon anledning inte beskrivs till skillnad från andra natur- eller
kulturgeografiska regionindelningar. Jämfört med Sporrongs arbete från 1996 är det en
kraftig återgång i antalet regioner vilket gör att den i sina delar ansluter väl med Helmfrids regionindelning.

Figur 5. En sammanställning av länsvisa regionindelningar i Sverige från framförallt
1980- och 1990-talen.

1998 presenterade Stefan Höglin en länsvis regionindelning av det agrarhistoriska landskapet inom ramen för Landskapsprojektet vid Riksantikvarieämbetet.31 Arbetet genomfördes tillsammans med länsmuseerna och i viss mån också länsstyrelserna. Tanken var
att alla län så småningom skulle omfattas. Mellan raderna kan man läsa att de ovan
nämnda regionindelningarna för hela Sverige inte var användbara i det regionala arbetet
eftersom de var för grovmaskiga. Arbetet skiljer sig från Carlssons och Sporrongs
arbeten på så sätt att de borrar mer på djupet i de källor som rör regionen (befintlig
litteratur och egna kartstudier) och framförallt bygger de på museernas gedigna lokal31

Höglin, 1998c.
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kunskap. Inom ramen för Landskapsprojektet producerades fem rapporter.32 Fler
rapporter i samma genre finns för andra län vilka har initierats av länsstyrelser.33

Figur 6. Sammanställning av äldre regionindelningar från perioden 1918–1995
respektive en indelning av landskap i regioner, framtagen i föreliggande studie. De är
intressant att se hur väl regionerna stämmer överens inom flera av dessa undersökningar, trots att grunden för indelningarna skiljer sig åt.

32

Kronobergs län (Höglin, 1998c), Gävleborgs län (Höglin, 1998b), Hallands län (Frisk & Larsson,
1999), Norrbottens län (Höglin, 1998a) och f.d. Göteborgs- och Bohus län (Franzén, et al, 2000).
33
Jämtland (Antonson, 1992; Antonson, 1993), Kalmar (Höglin, 2003), Västra Götaland (Mascher,
2002), Värmland (Widgren, 1988), Örebro (Jansson, 2004), Skåne (Reiter, 2006).
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Regionindelningar av landskap är ingen exakt vetenskap. Ibland är det en impressionistisk tolkning som bygger på egna erfarenheter av ett område man har vistats i eller en
tolkning av bilder över ett visst område. Men det kan lika gärna bygga på forskningsresultat i form av uppgifter om olika natur- och kulturföreteelser. Det vanligaste är dock
en kombination. Även om det finns en lång rad subjektiva inslag i regionindelningarna
är landskapsregionerna i Sverige dock relativt homogena med avseende på dess former
och funktioner. Detta syns inte minst när de ovan nämnda regionindelningarna läggs
samman över en Sverigekarta. Här är det tydligt att stora delar av norra Svealand och
hela Norrland har klassats på ett snarlikt sätt. Detsamma gäller exempelvis för Mälardalen, Bergslagen, Skåne och Sydsvenska höglandet. Gemensamt är att de naturgivna
förutsättningarna många gånger styrt indelningen.
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6 UTGÅNGSPUNKTER FÖR REGIONBESKRIVNINGARNA
6.1 DAGENS LANDSKAP
Många av de befintliga regionindelningarna som rör landskap har en historisk tyngdpunkt. Kulturgeografer har exempelvis delat in landskap i olika regioner så som det
gestaltade sig före de stora skiftena, vid 1700-talets mitt.34 Syftet med detta historiska
fokus är flera, men det vanligaste är att bevarandemyndigheter måste ha en grund att stå
på, en hjälp, när de skall värdera dagens landskap. De kan därmed jämföra en äldre
tidsperiod med dagens situation och förstå om det finns något som är särskilt bevarandevärt för att det representerar något som tidigare var typiskt inom ett visst område.
Framtagandet av sådana dokument blir i viss mån styrande för den antikvariska verksamheten när det gäller medelstilldelning för bevarande och skötsel av bevarandevärda
områden eller objekt.
En annan typ av regionindelning av landskap med historiskt fokus, rör dagens landskap.
Många gånger varvas beskrivningarna om hur landskap idag kännetecknas med historiska uppgifter såsom att en slättbygd präglas av Enskiftet, att åkermarken tidigare låg
på ett annat ställe, hur byarna förr såg ut eller att ett område koloniserades av finnar
o.s.v. Dessa uppgifter är tänkta att skapa förståelse för dagens landskap, men gör sällan
det för personer som arbetar inom andra sektorer än de som huvudsakligen arbetar med
bevarande i någon form, exempelvis vägsektorn. Den som betraktar en slätt ser sällan
idag om det var Enskifte eller Laga skifte som skapade dagens utseende. Denna typ av
historiska kunskap skapar sällan förståelse om det inte samtidigt kan upplevas. Vägskyltar kan sägas utgöra en förmedlande länk eftersom namn idag till skillnad mot förr
har blivit en fysisk snarare än mental företeelse. Kunskap om att ett område
koloniserades av finnar på 1500-talet kan alltså hjälpa den som befinner sig i ett
landskap och läser vägskyltar med finskklingande namn. Att den vanligaste bebyggelsetypen innan skiftena var radbyar ger förvisso ett historiskt djup till de enstaka radbyar
som kanske finns kvar idag, men det är sannolikt inte alltid de som är karaktärsgivande
inom en region i dagens landskap, kanske är det 1970-talets villamattor? En annan situation där den historiska kunskapen kan ha betydelse är om landskapets öppenhet eller
slutenhet är av gammalt eller ungt datum. Detta har betydelse för turism och upplevelse
vid planering av exempelvis turistvägar. Den historiska fokuseringen medverkar ofta till
att vissa delar av landskapet glöms bort i beskrivningarna, exempelvis industrimiljöer,
skitiga och bullriga områden, stora trafiklösningar o.s.v.
För den som arbetar med infrastrukturplanering är det emellertid dagens landskap som
står i fokus. Naturligtvis ingår historien som byggstenar i landskapets uppbyggnad och
det kan därför vara relevant i något fall att skriva om historia, men fokus ligger på
dagsläget. Vad som utgör regionernas byggstenar styrs av skalan.

6.2 SKALA OCH PLANERINGSSKEDE
Ser man till landskapets fysiska uttryck är landskapets gemensamma och skilda drag
olika beroende på den skala det betraktas i. Befinner man sig på marken ser man många
detaljer i landskapet, men ser man det från luften flyter detaljerna samman och blir s.a.s.
osynliga för blotta ögat. Detta helikopterperspektiv använder ofta landskapsarkitekter i
34
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en skala kring 1:200 000. Resultatet av att arbeta på en sådan skalnivå är att endast stora
drag i landskapet kan uppfattas. Dessa brukar kallas för landskapets storformer. Detta
perspektiv är bra på så sätt att det ger en övergripande kunskap om skillnader och
likheter i landskapet utan att man behöver hänge sig åt detaljer.
Landskapets detaljer skall emellertid inte uppfattas som ointressanta, de kommer naturligtvis in i flera av planeringsprocessens steg. Det finns dock olika behov vid olika
planeringsskeden och olika situationer. En regionindelning av dagens landskap i en liten
skala (ca 1:200 000) är ett utmärkt hjälpmedel vid planering av väg i ett tidigt skede,
exempelvis i Förstudie. Där kan man hämta idéer innan vägsträckningen är planerad för
att förstå om en väg anpassas till de regionala särdragen inom en region eller om vägen
bryter ett visst mönster. Oavsett utfallet är kunskapen om vägens anpassning till landskapet det viktiga, eftersom det först är då som argumentationen för en viss utformning
kan bli tydlig. Men i senare planeringsskeden såsom Vägutredningens MKB, kan en
regionindelning bl.a. ge vägledning om vilka karaktärsdrag man måste fördjupa sig i vid
en utredning. En fördjupad karaktärisering av landskapet i en större skala kan exempelvis utföras i skala 1:25 000. Det verksgemensamma projektet VisaVäg använder sig av
en sådan skalnivå.35
I föreliggande arbete har flera skalor använts vid framtagandet av de länsvisa regionindelningarna av dagens landskap. Till att börja med presenteras kartorna i en mycket
övergripande skala som ligger någonstans mellan 1:800 000 och 1:1 000 000, men i
själva analysen då data bearbetades och regionernas gränser har upprättats, användes en
övergripande skalan mellan 1:200 000 och 1:300 000. I vissa fall, framförallt vad gäller
bebyggelselägen, har en mer detaljerad skala mellan 1:20 000 och 1:25 000 använts som
ett komplement.

6.3 ANVÄNDA STORFORMER I LANDSKAPET
Grundfrågan som man ställer sig när landskap skall beskrivas är: Vilka företeelser och
strukturer är det som ger ett landskap sin speciella karaktär? Nedan skall de komponenter i landskapet beskrivas som ligger till grund för den gjorda regionindelningen av
dagens landskap vilken presenteras i nästa kapitel. Skalan är i princip helt avgörande för
vilka storformer som kan ingå i en studie.
Det finns vissa givna företeelser att alltid beakta när karaktären av landskapet skall
beskrivas. Dessa hämtas både ur de naturgivna förutsättningarna som ur kulturpåverkan.
Det första är naturgeografin som är en av de styrande faktorerna bakom exempelvis
jordbrukets och bebyggelsens lokalisering. Berggrunden och jordarterna bygger upp
terrängformer som har olika egenskaper. Terrängformerna kan utgöras av sprickdalar,
bergkulleterräng, åsar, drumliner, älvdalar m.fl. De ser olika ut och är stora nog att
uppfattas på långt håll. En mycket tydlig och därmed också viktig företeelse att lyfta
fram i detta sammanhang är högsta kustlinjen. Det är den gräns dit havet nådde som
högst, efter att inlandsisen hade smält. All mark under denna linje har således någon
gång under historiens lopp utgjort havsbotten innan landet höjde sig så att havsbottnen
blev land. Havet har haft en ursvallande effekt på jordarterna vilket har gjort att de fina
partiklarna har vaskats ur av vågornas kraft och lämnat större stenar, block och berg
kalspolade. De finare partiklarna har efterhand hamnat på havsbottnen och bildat stora
35
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sedimentområden. Ovanför högsta kustlinjen är jordarterna osorterade (morän) och
nedanför har de alltså blivit sorterade. Ovanför går det att odla nästan var som helst,
men under kan odling endast ske på sedimentjordarna. Gränsen är senast publicerad i
Sveriges Nationalatlas.
Etableringen av dagens byar och gårdar är också av intresse. Med detta menas inte tiden
då ett område första gången togs i anspråk för jordbruk. Även om det finns spår av
sten,- brons, eller äldre järnålder inom ett område är det vanligen dagens byar och
gårdar med sin fasta jordbruksbebyggelse som avses, den som i viss mån fortfarande är
grunden för dagens bebyggelselägen. I Mälardalen och Östergötland finns exempelvis
en fornlämningskategori vid namn stensträngar, en sorts raserade stenmurar från äldre
järnåldern. Dessa visar att bebyggelsen och åkrarna ofta låg på andra platser jämfört
med idag. Detsamma gäller för fornlämningskategorin Hackerör, odlingsrösen från
äldre järnålder, som visar på samma förhållande. Den fasta jordbruksbebyggelsen som
vi ser den idag etableras under ett mycket långt tidsspann. När det i texten framgår att
ett område utgör en centralbygd är det vanligen den yngre järnålderns byar- och gårdar
som avses. Områden koloniserade efter denna period anges antingen som medeltida (ca
1000–1500 e.Kr.) eller som koloniserade efter 1500-talet. Det finns vissa enkla ingångar för att komma åt byarnas och gårdarnas ålder. Fornlämningar av olika slag kan ge en
fingervisning, exempelvis om höggravfält ligger nära dagens bebyggelse. Desamma
gäller ortnamnens ålder. I Svenskt ortnamnslexikon finns mer att läsa.36 I Sveriges Nationalatlas finns områdeskartor över kolonisationen.37
Bebyggelsens läge i terrängen är viktigt att lyfta fram eftersom den upptar en central
plats i människans liv. Här finns en koppling till terrängformerna, vegetation, transporter och näringsliv. I olika delar av landet ligger bebyggelsen placerad på olika sätt. Ofta
har detta en funktionell orsak som kan förstås utifrån deras historia. Bebyggelsens
utbredning följer dessutom olika mönster. Gårdarna inom en by kan vara avlånga,
ihopklumpade, tätt liggande, glest liggande eller ensamliggande. Den historiska orsaken
bakom och tidpunkten för detta skiljer sig åt mellan olika landsändar. Orsakerna är för
detaljerat att skriva om i regionbeskrivningarna. Med tiden har det utvecklats samhällen,
vissa har fortsatt blomstra, medan andra lever en tynande tillvaro. De återfinns många
gånger på platser med goda naturresurser och bra kommunikationer. Byggnadsskicket i
sig, d.v.s. husens placering i förhållande till varandra samt deras färg och form, kan
många gånger spegla en regions karaktär. Men ofta medger inte skalan sådana detaljer
och därför beskrivs de inte i föreliggande rapport annat än undantagsvis.
Markanvändning är ytterligare en viktig företeelse att beakta, och detta gäller framförallt markslagen åker, skog och betesmark. De utgör viktiga näringar och präglar landskapet avsevärt. De är yttäckande och kan uppfattas på långt håll. Här kan ibland finnas
anledning göra en koppling till trädskiktets sammansättning. Exempelvis graden av
ädellövskog eller om ett område numera kännetecknas av en kraftig igenväxning av
buskar eller sly.
Infrastruktur är en mycket yttäckande struktur. Tillsammans bildar infrastrukturen
mönster som berättar om flöden i landskapet. Flödets mönster kan ge information om
huruvida en planerad infrastruktursatsning bibehåller eller bryter detta mönster som kan
36
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ha ett långt tidsdjup. Det kan vara ett kulturhistoriskt argument i samband med nybyggnation inom exempelvis ett riksintresse.38
Industri och näringsliv har koppling till både markslag och infrastruktur. Industri finns i
princip i alla län, Den industri eller näringslivsinriktning som lyfts fram är dock den
som på något sätt utmärker ett område eller ger den en tydlig karaktär. Det kan vara
glastillverkning i Småland, textilbutiker i Knalleland (Boråstrakten) eller pappersmassafabriker utmed Norrlandskusten o.s.v.
Befolkningstäthet är en av de ingående företeelser som beskriver dagens landskap
tydligt. Folk flyttar på sig och genom flyttningarna ändras landskapets karaktär.
Norrlands inland avfolkas samtidigt som större samhällen upplever en tillväxt. Avfolkningen har i vissa delar av landet en tydlig effekt på landskapets igenväxning vilket
karakteriserar markanvändningen.
För att summera de valda företeelserna som ligger till grund för regionindelningen
måste det påpekas att terrängformerna av naturliga skäl är mycket styrande för regionernas avgränsning. De har, historiskt sett, styrt lokalisering av såväl bebyggelse som
odling.

6.4 UNDERLAG
Underlagsmaterialet i föreliggande skrift utgörs inte av några nya forskningsresultat
utan utgör en sammanställning av redan genomförda studier. Huvudmaterialet är de
regionala regionindelningarna som antingen Riksantikvarieämbetet tillsammans med
länsmuseerna eller länsstyrelserna tagit fram. Eftersom flera län saknar en sådan regionindelning får det som följd att besvärande vita fläckar uppkommer.
När dessa tomma områden beskrivs kommer en annan typ av regionindelningar in i
bilden, de som är utförda på nationell nivå. Exempel på en sådan är Ulf Sporrongs
arbeten i Riksantikvarieämbetets Studier till kulturmiljöprogram för Sverige. Den skala
dessa regionindelningar är utförd i medger inte en så finmaskig regionindelning som
länsstyrelsernas arbeten. Dessa beskrivningar har kompletterats med både litteraturuppgifter och spridningskartor ur standardverk som exempelvis Sveriges Nationalatlas samt
genom kontakt med personer verksamma inom länet eller med specialkunskap om länet.
Det måste också poängteras att beskrivningarna inte bygger på hur allmänheten som bor
i landskapet eller som besöker landskapet uppfattar landskapets karaktär. I så måtto är
denna regionindelning traditionellt akademisk, med betoning på geografi.

6.5 GRÄNSDRAGNING
Indelningen av landskap i regioner bygger på homogenitet där likheter avgränsas genom
generalisering. Generaliseringen får som följd att gränserna ser fasta och exakta ut. Så
är emellertid inte fallet, de kan mycket väl överlappa varandra i gränszonen. M.a.o. får
gränserna inte uppfattas som allt för fasta eller statiska. Avgränsning av en region styrs
många gånger av terrängformerna vilket redan framgått nedan. Men avgränsningen av
regionerna är inte så statisk att landformerna är helt överordnande alla andra företeelser.
38
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Sammanhängande slättbygder kan ligga både under och över högsta kustlinjen, men kan
likväl höra till en och samma region. Detsamma gäller kommunikationer, näringar och
bebyggelse som i storstadsregioner delar upp exempelvis ett sprickdalslandskap i flera
delar.
Att använda de länsvisa regionindelningarna har inneburit en delvis annorlunda indelning än för de nationella regionindelningarna. Exempelvis gäller detta Sydsvenska
höglandet där den nya regionindelningen inte följder de historiska folklandsgränserna.
Å andra sidan är de regionala regionindelningarna i viss mån för detaljerade för att
uppnå syftet med föreliggande skrift. Därför har vissa regioner slagits samman och man
kan därför i viss mån säga att regionerna, som redan är resultatet av generaliseringar,
har generaliserats ytterligare.

6.6 UPPLÄGG
Tanken bakom föreliggande skrift är att den genom sin utformning skall nå andra läsare
än vad de äldre regionindelningsstudierna gjort. Äldre regionbeskrivningar varvar text
med såväl kartor som fotografier. Nackdelen med kartor som i detta sammanhang
används för att visa en utbredning av företeelser eller som beskriver landskap av idag, är
att de inte ger en omedelbar aha-upplevelse för den ovane kartläsaren. Anledningen till
detta torde vara att människor brukar betrakta landskap från sidan, inte ur ett ovanifrånperspektiv. Fotografier däremot är lättare för människor att relatera till, eftersom de
många gånger återger landskap på ett sätt som människor är vana att se det. Betraktat
som källmaterial, är fotografiet utmärkt. De ger en sanningsenlig bild av verkligheten. I
regionbeskrivningar används ofta snedbildsfotografi taget från luften. Dessa ligger inte
långt ifrån verklighetens betraktelsesätt av vyer från exempelvis ett berg. Emellertid kan
det vara svårt att på ett tydligt sätt relatera en text som beskriver en regions särdrag till
ett snedbildsfotografi som avbildar landskap precis som det ser ut. Fotografierna kan
helt enkelt upplevas som allt för belamrade med information. Detta resulterar i en pedagogisk svårighet eftersom texterna lyfter fram en kraftigt generaliserad beskrivning av
landskap, vilket alltså inte fotografierna gör då de visar allt. En möjlighet är att styra
informationsflödet i en bild genom att använda sig av en illustratör. I föreliggande
rapport kompletteras kartor över regionernas utbredning med illustrationer över några
av de regioner som beskrivs. Tanken med detta förfarande är alltså att öka visualiseringsgraden av de texter och kartor som presenteras så att kunskapen om landskapets
olika karaktärsdrag förmedlas på ett pedagogiskt och förhoppningsvis lättfattligt sätt.
6.6.1 Texter
Texterna är länsvis ordnade. Varje län har delats in i ett flertal regioner. Flera län kan ha
del i en och samma region. Varje region har givits ett ID-nummer och regionerna kan
sträcka sig över flera län. För den som vill få grepp om hela regionen är det viktigt att
läsa samtliga läns beskrivningar av denna region med bakgrund av att regionbeskrivningarna kan skilja sig åt i detaljer.
Beskrivningarna är kortfattade med tanke på skalan. Varje text följer en viss struktur,
eller snarare innehåller vissa snarlika data. Inledningsvis beaktas tiden då dagens jordbruksbebyggelse anlades (observera inte det samma som när landskapet koloniserades
och började uppodlas), därefter om landskapet ligger över eller under högsta kustlinjen
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och vilken terrängform som dominerar. Vidare behandlas bebyggelse, åkermark, skog,
vegetation, näringar, infrastruktur m.m.
6.6.2 Visualiseringar
Två typer av visualiseringar, dels kartor, dels teckningar används. Kartorna har som
huvudsyfte att visa regionernas geografiska avgränsning, men även öppen mark,
skogsmark, kalfjäll, tätorter, vägar och högsta kustlinjen. Denna s.k. bakgrundskarta ger
viss förståelse för avgränsningen inom vissa regioner.
Teckningarna är utförda i samarbete med illustratören Charlotte Rinaldo. Hon har gjort
en grov skiss utifrån ett underlag bestående av nyckelord, fotografier (övergripande och
detaljerade) samt skisser på ett tänkt landskap. Därefter har hennes skiss kommenterats
och ändrats. Färgbilder är alltid att föredra, men av kostnadsskäl har inte det varit
möjligt att beställa sådana annat än i några undantagsfall. Samtliga regioner har av
kostnadsskäl inte kunnat visualiseras i teckningar.
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7 ARBETET MED KARAKTÄRSDRAG SOM PLANERINGSUNDERLAG
Att arbeta med landskapets karaktärsdrag kan tyckas vara en svår uppgift. Det finns
emellertid ett dilemma i att anpassa och att bygga något som bryter mot omgivningens
karaktär. Ser man landskap ur ett historiskt perspektiv har det alltid funnits företeelser
som har stuckit ut mot omgivningen. I Vallentuna byggde Jarlabanke sin runstensbro i
ett landskap som i princip saknade byggda monument under järnåldern. Kyrkor byggdes
under medeltiden av bönder och kyrkorna skilde sig både i byggnadsmaterial och i form
mot den traditionella bebyggelsen. 1600-talets slottsparker bröt kraftigt mot det i övrigt
trädgårdslösa landskapet. Vissa stora byggnadsprojekt idag bryter mot omgivningen på
precis samma sätt, både vad gäller skala och utformning. De kommer om inte så länge
också bli historiska monument, något som ofta glöms bort. Idag är det allmänt känt att
det finns stora byggnadsobjekt som både accepteras och ratas av allmänheten. Det finns
uppenbara svårigheter och motsättningar i arbetet med att ta reda på när en företeelse,
som bryter mot landskapets omgivande karaktär, också accepteras. Det finns därför
några förhållningssätt som man kan ta med sig och tänka på i arbetet med landskap.
Många regionindelningar av landskap har tagits fram för att bilda underlag för bevarandesektorn. När sektorn skall bevara något landskapsutsnitt såsom kulturreservat, naturreservat, riksintresse eller liknande kan handläggarna arbeta med till regionindelningen
för att se om det tänkta bevarandeobjektet är typiskt för en viss region eller inte.
Vägverket har inte som uppgift att i första hand bevara utan att bygga och underhålla
väg. De har att ta ställning till hur vägen påverkar sin omgivning. Påverkan kan ha olika
betydelser i olika situationer och skilda delar av vårt land. Många gånger handlar det
dock om påverkan som ett resultat av lokalisering, utformning och skötsel. Hur vägen
lokaliseras och utformas styrs av de/det betraktelsesätt man har i projektet: hänsyn,
anpassning, utveckling, stärkande, skapande och skydd (bevara).
En regionbeskrivning på en nationell nivå i vägplaneringssyfte är problemformulerande.
Utifrån regionens karaktär såsom bebyggelsens placering, transportflöden etc. ställer
man frågorna om hur vägen kan utformas och anpassas. Den historiska bakgrunden till
karaktärsdragen, d.v.s. de processer som format samhället och landskapet, är viktiga för
att förklara varför det ser ut som det gör idag. Det är dock först i de delar av planeringsprocessen där man har börjat titta närmare på den aktuella infrastrukturens placering i
terrängen, som detta blir ett centralt tema. I all samhällsplanering är det viktigt att sätta
upp mål mot vilket man arbetar. Det kan vara stora eller små mål, men det är idag
ovanligt med målformulering inom projekt. Därför har Vägverket sedan några år tagit
fram en metod som både betonar vikten av att arbeta målstyrt och som hjälper till med
målformulering i projekt, den s.k. Mål och Mått-metoden.39 Regionindelningen av landskapets karaktärsdrag kan vara en utgångspunkt i arbetet med att formulera mål för
projektet i såväl tidiga som sena planeringsskeden, exempelvis målet att den nya vägen
skall ansluta till sådana terränglägen vilken den äldre vägen var lokaliserad till, att det
skall gå att uppleva snarlika miljöer från bilen vid den nya som vid den gamla vägen
eller att rastplatsbyggnader skall ges en snarlik utformning som det lokala byggnadsskicket o.s.v.
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Figur 7. Höganloft invid riksväg 32 utanför Tranås, där rastplatsens byggnader har
inspirerats av traktens byggnadstradition, exempelvis vad gäller färgsättning, vagnsport, vällingklocka, staket, stenmur och grindstolpar. Fotografi: Hans Antonson 2006.

En regionbeskrivning får inte uppfattas som för statisk, d.v.s. att gränserna är fast
avgränsade och att karaktären inom dessa är fullt ut homogen. Gränserna bör istället ses
som bredare zoner där regionens karaktär minskar i homogenitet ju längre ut mot gränserna man kommer. Det blir således viktigt för användaren av regionindelningarna att
själv läsa landskap, särskilt i gränstrakterna mellan olika regioner, för att förstå vilken
karaktär som dominerar i det område man undersöker.
Skalan på regionindelningen styr också hur beskrivningen skall utformas. Huvudregeln
är att om en region illustreras övergripande i karta eller i bild bör den beskrivande texten inte innehålla en mängd detaljer. Naturligtvis kan det vara motiverat att göra
undantag från detta. Skalan styr också hur infrastrukturens verkningar (effekter och
konsekvenser) skall relateras till sin omgivning. Om det i en vägutrednings-MKB
konstateras att konsekvensen för exempelvis åkermarken vid en gård blir negativ, måste
man förflytta sig till en mer övergripande skala och ställa sig frågan huruvida det spelar
någon roll för landskapet som helhet. Det krävs också att man studerar om denna
konsekvens är den enda i landskapet över en viss tidsperiod eller om den bara är en i en
stor mängd. Dylika kumulativa effekter och konsekvenser bör vara en naturlig del av en
analys.
Det är viktigt att inte stirra sig blind på fysiska företeelser såsom former och strukturer.
I landskapet finns även flöden som en viktig del. Flöden av varor och personer från en
punkt till en annan, kan tillsammans med andra flöden bilda tydliga mönster som
kanske inte fångas upp om man bara tittar på vägarna eller vattendragen i sig. Det kan
handla om historiska flöden av en viss vara på ett vattendrag men som idag kan ha
ersatts av transporter på väg. Skalan är viktig att tänka på i detta sammanhang eftersom
den styr de flöden som kan uppfattas och därmed skall beskrivas. När man har klart för
sig vilka flöden som finns kan man alltså analysera huruvida en ny väg bryter mot eller
ansluter till landskapets huvudsakliga flöden. Exempel på flöden i landskap är den
persontrafik som går genom ett område. Den kan exempelvis av naturgivna skäl vara
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koncentrerad i stråk såsom utmed en dalgång. Transportmönstret kan vara gammalt
genom olikåldriga vägar, allt ifrån stig, landsväg, motorväg och järnväg till transport på
ett vattendrag. Mönstret kan brytas om den nya vägen korsar denna flödesriktning eller
läggs vid sidan om, exempelvis utanför dalgången.
Många gånger handlar arbetet med infrastrukturens placering i landskap om anpassning
eller samklang med omgivningen. D.v.s. att så långt möjligt låta infrastrukturen smälta
in i det övriga landskapet för att det skall bli en integrerad del i den dominerande
karaktären. Därigenom är förutsättningarna för allmänhetens acceptans större än annars.
Anpassning kan ske på många sätt. Ett är att anpassa flödet i sig, d.v.s. att bibehålla en
huvudsaklig och traditionell rörelseriktning i landskapet, exempelvis i en dalgång enligt
exemplet ovan. Ett annat är vägens eller järnvägens terränglokalisering. Ligger befintliga vägar, högt, lågt, i kanten av berg, mitt på lerslätten o.s.v. Ytterligare en anpassning
beaktar vad man ser från befintliga vägar idag och om några av dessa upplevelser kan
vara värda att bibehålla när ny väg byggs. En sådan upplevelse är sidoområdets öppenhet och slutenhet samt huvudsakliga vegetation. Är tanken att bygga en ny väg långt
från befintliga huvudstråk kan man beakta huruvida man drar den nya vägen i en
omgivning som motsvarar den gamla vägens omgivning, exempelvis vad gäller
landskapets karaktärsdrag. Uttryckt som en fråga: kommer den nya vägens omgivning
att kunna upplevas snarlikt den äldre vägens omgivning? Frångår man regionindelningens skala i föreliggande skrift och går ner på en skala för en länsvis regionindelning är
det motiverat att beakta detaljer på ett helt annat sätt. Byggnadsmaterial i vägar och
byggnader kan beskrivas om de bygger upp karaktären av en region eller underregion.
Detsamma gäller vegetationens komposition. Att det finns regionala skillnader har inte
minst uppmärksammats genom de olika landskapens kännemärken i form av bl.a. landskapsstenar och landskapsblommor m.fl. Landskapets olika detaljer kan ha betydelse för
hur man kan anpassa vägen till rådande karaktärsdrag vad gäller planteringar i sidoområdet eller byggnadsmaterial på broar, rastplatser etc.
Ibland är det inte anpassning som är det intressanta utan ett mer traditionellt antikvariskt
betraktelsesätt. Även om arbetsuppgiften för Vägverket inte är att bevara, kan välbevarade områden vara intressanta i vissa situationer. Vissa platser eller områden visar upp
en regions karaktärsdrag på ett tydligare sätt än vad andra platser gör, tillhörande
samma region. Ibland har de pekats ut som skyddade områden, ibland inte. Oavsett
detta kan det vara motiverat att lokalisera en ny väg till dylika områden för att de skall
kunna upplevas av de vägfarande. Kanske kan det vara motiverat att peka ut en befintlig
vägsträcka som turistväg av samma skäl. Ett mer traditionellt synsätt är dock att välbevarade områden skall skyddas från storskaliga infrastrukturanläggningar genom att de
lokaliseras till mindre känsliga platser.
En tydlig argumentation är ett av de viktigaste redskap som finns i en utredning om
landskap. Det är avgörande för att allmänheten och andra berörda skall kunna förstå
varför man har kommit fram till en viss ståndpunkt. Medvetna och väl motiverade
beslut är alltså viktigt och denna skrift kommer att vara till god hjälp i arbetet med att ta
fram sådana.
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9 LÄNSVIS REGIONINDELNING, EXEMPELSAMLING
Nedan följer en länsvis regionindelning av dagens landskap som bygger på de förutsättningar som beskrivs i kapitlen ovan. Varje region har ett nummer som presenteras på en
karta. En region kan sträcka sig över flera län men numret är trots detta detsamma, dock
har namnet i de länsvisa textbeskrivningarna ibland ändrats till det lokalt använda
namnet. Regionerna avgränsas med breda transperent gråfärgade gränser som skall ge
sken av att uppfattas som zoner snarare än exakta gränser. Förutom regionernas gränser
och nummer innehåller länskartan även information om högsta kustlinjen, större sjöar
och vattendrag, tätorter och öppen eller skogsbeväxt mark. Dessutom exemplifieras
vissa regioner med en bild från sidan, antingen från markplan eller snett från luften.
Bilden har tagits fram i samarbete med en illustratör.
Sverige har delats in i 37 regioner fördelat på 21 län, se figurerna 8 och 9. De största
regionerna ligger i de glest befolkade delarna av inre Norrland och motsatsen finns i
landets södra delar.

Figur 8. Regionerna och deras numrering för södra Sverige. Länsgränserna är på den
högra kartan inritade i lila.
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Figur ## Regionerna och deras numrering för norra Sverige. Länsgränserna är på den
högra kartan inritade i lila.

Figur ## Legend till de länsvisa regionindelningarna i avsnitt 9.1 – 9.21.
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9.1 AB-LÄN, STOCKHOLMS LÄN
Länet är indelat i fyra regioner. Landskapet präglas tydligt av sprickdalarna tillsammans
med bl.a. rullstensåsar vilka ofta har varit styrande för vägarnas lokalisering. Vägarna
ligger utmed den övergångszon mellan lerjordar (åkermark) och bergs- och moränkullar
(skogsmark). Men de är också lokaliserade till åsar. Stockholm ligger som ett nav i
landskapet dit de flesta större vägar bär från alla väderstreck utom öster och väster där
Mälaren respektive Saltsjön ligger. Det gäller bl.a europavägarna 4, 18 och 20, riksvägarna 73, 222, 229.
Storstockholm, region 1
Centralbygd som ligger helt under högsta kustlinjen. Ett sprickdalslandskap med många
nord-sydgående rullstensåsar. Storstaden Stockholm är tätbebyggd och ligger på ett
flertal öar på gränsen mellan Mälaren och Saltsjön. Staden sprider sig från en kärna ut
till en mängd förorter i norr, söder och väster. Förorterna förtätas och gränsen mellan
flera av den kan inte längre ses. Staden har många transportleder för bil och tåg samt en
hamn.
Semi-urbana Stockholm, region 2
Centralbygd som utgörs av omlandet runt Stockholms stad. Området består av sedimentfyllda sprickdalar och ligger i sin helhet under högsta kustlinjen. I sprickdalarna
ligger åkermarken. Jordbruken är stora och ligger glest med en inriktning mot spannmålsproduktion. Åkermarken är kraftigt rationaliserad och ligger i stora öppna sjok med
raka skiftesgränser, inte sällan med en härkomst från tidigare storgods. Åkermarken
avgränsas av relativt omfattande låga berg- och moränkullar med igenväxande betesmarker och blandskog. Bebyggelsen och övrig bebyggelse ligger vanligen i kanten
mellan åker och berg. Även om regionen präglas av jordbruk gör storstadens puls sig
ständigt påmind. Regionens avgränsning bygger på pendlingsavstånd om ca 6–7 mil till
Stockholms centrum av tjänstemän och företagare som söker boende i en lantlig miljö.
Hästgårdar och golfbanor är nyare inslag i landskapet liksom många villor, friliggande
eller i grupp. Infrastrukturen är väl utbyggd för såväl väg, järnväg som flyg. Flera större
samhällen finns inom regionen, exempelvis Södertälje, Järna, Märsta och Norrtälje.
Kusten och skärgården, region 3
Kusten utgör en centralbygd. Bebyggelsen etablerades framförallt under medeltid.
Området ligger under högsta kustlinjen. Ett område kännetecknat av många små sprickdalar samt skärgårdsöar. I dalarna ligger åkermark vilka avgränsas av hällmarker och
skogsklädda höjder. Jordbruket är på stark tillbakagång och landskapet växer därför
igen med asp, enbuskar och nypon. Existerande jordbruk är främst baserat på boskapsproduktion. Av östersjöfisket återstår nästan inget. Bebyggelsen består av små ensamgårdar som före laga skifte var en del av små byar. Idag dominerar fritidsbebyggelsen,
ibland med inslag av stora relativt sent tillkomna fritidshusområden/byar. Båtlivet är
omfattande. Jordbruk och fiske har på många platser idag lämnat plats för statligt styrd
hävd och skötsel i form av naturreservat och nationalparker.
Bergslagen, region 4
Centralbygd, delvis med medeltida bebyggelseetablering. Området ligger under högsta
kustlinjen. Ett sprickdalsområde med sedimentfyllda dalar kantade av trädklädda bergshöjder och många myrar. Här och var löper stora grusåsar genom landskapet i nordsydlig riktning. Området karaktäriseras av sina många herrgårdsanläggningar med
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koppling till vallonbruken. Ofta har dessa utvecklats till mindre samhällen. Herrgårdsmiljöerna har en planlagd struktur med bruksherrgården, parker. Där finns många
dammar, industribyggnader exempelvis hammare, slaggvarpar. och många småhus
exempelvis smedjeboställen med tillhörande smååkrar. Vissa jordbruksområden har
nästan en karaktär av slättbygd, exempelvis Estuna nordväst om Norrtälje. Detta skiljer
sig från andra delar av Bergslagen i exempelvis Örebro län. Jordbruksbebyggelsen
ligger spridd utmed sprickdalarnas kanter. Skogen ligger vid sidan av sprickdalarna och
har ett högt inslag av löv. Jordbruksnedläggning och befolkningsminskning präglar
vissa mindre centralt liggande områden.

Figur 11. Regionerna i Stockholms (AB) län. Legend, se figur 10.
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Figur 12. Region 2, Semi-urbana Stockholm. Karaktäristiskt för regionen är blandningen mellan tätort och landsbygd, där det traditionella jordbruket lämnar plats för
hästgårdar och fritidsbebyggelse. Storstaden tränger sig på med villabebyggelse och
flerfamiljshus. Andra nya inslag i landskapet är golfbanor och infrastruktur för energiförsörjning. Vägarna ligger ofta i gamla traditionella lägen i övergången mellan lerjordar
(åkermark) och berg- eller moränhöjder. En sådan höjd ses i förgrunden på bilden och
bortom den, där marken flackar ut, ligger vägen. Ett annat karaktärsdrag är att vägarna
lokaliseras till åsar.
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9.2 C-LÄN, UPPSALA LÄN
Länet är indelat i fyra regioner. Landskapet präglas tydligt av sprickdalarna tillsammans
med bl.a. rullstensåsar vilka ofta har varit styrande för vägarnas lokalisering. Vägarna
ligger utmed den övergångszon mellan lerjordar (åkermark) och bergs- och moränkullar
(skogsmark). Men de är också lokaliserade till åsar. Uppsala ligger som ett nav i landskapet dit de flesta större vägar bär från alla väderstreck. Det gäller bl.a. europaväg 4,
riksvägarna 55, 72 och länsvägarna 255, 272, 282, 288, 290.
Semiurbana Stockholm, region 2
Centralbygd som utgörs av omlandet runt Stockholms stad. Området består av
sedimentfyllda sprickdalar och ligger i sin helhet under högsta kustlinjen. I sprickdalarna ligger åkermarken. Jordbruken är stora med en inriktning mot spannmålsproduktion. Åkermarken är kraftigt rationaliserad och ligger i stora öppna sjok med raka
skiftesgränser. Dessa avgränsas av relativt omfattande låga berg- och moränkullar med
igenväxande betesmarker och blandskog. Bebyggelsen ligger glest sedan laga skifte,
vanligen i kanten mellan åker och berg. Även om regionen präglas av jordbruk gör
storstadens puls sig ständigt påmind. Regionens avgränsning bygger på pendlingsavstånd om ca 6–7 mil till Stockholms centrum av tjänstemän och företagare som söker
boende i en lantlig miljö. Hästgårdar och golfbanor är nyare inslag i landskapet liksom
många villor. Infrastrukturen är väl utbyggd för såväl väg, järnväg som flyg. Några
större samhällen/städer finns inom regionen, exempelvis Uppsala.
Kusten och skärgården (Roslagen), region 3
Kusten utgör en centralbygd, men i skärgården etablerades bebyggelsen senare, framförallt under medeltid. Området ligger under högsta kustlinjen. Området kännetecknas
av många små sprickdalar samt skärgårdsöar. I dalarna ligger åkermark vilka avgränsas
av hällmarker och skogsklädda höjder. Jordbruket är på stark tillbakagång och landskapet växer därför igen med asp, enbuskar och nypon. Existerande jordbruk är främst
baserade på boskapsproduktion. Av östersjöfisket återstår nästan inget. Bebyggelsen
består av små ensamgårdar. Fritidsbebyggelsen är omfattande med inslag av stora
relativt sent tillkomna fritidshusområden/byar. Båtlivet är omfattande. Jordbruk och
fiske har på många platser idag lämnat plats för statligt styrd hävd och skötsel i form av
naturreservat och nationalparker.
Bergslagen, region 4
Centralbygd, delvis med medeltida bebyggelseetablering. Lokaliserad under högsta
kustlinjen. Ett sprickdalsområde med sedimentfyllda dalar kantade av trädklädda bergshöjder och många myrar. Här och var löper stora grusåsar genom landskapet i nordsydlig riktning. Området karaktäriseras av sina många herrgårdsanläggningar med
koppling till vallonbruken. Ofta har dessa utvecklats till mindre samhällen. Herrgårdsmiljöerna har en planlagd struktur med bruksherrgården, parker. Där finns många
dammar, industribyggnader exempelvis hammare, slaggvarpar och många småhus
exempelvis smedjeboställen med tillhörande smååkrar. Vissa jordbruksområden har
nästan en karaktär av slättbygd, exempelvis söder om Tierp. Detta skiljer sig från andra
delar av Bergslagen i exempelvis Örebro län. Jordbruksbebyggelsen ligger spridd utmed
sprickdalarnas kanter. Skogen ligger vid sidan av sprickdalarna och har ett högt inslag
av löv. Jordbruksnedläggning och befolkningsminskning präglar vissa mindre centrala
områden.
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Mälardalen, region 5
Centralbygder. Regionen utgörs i stora drag av området som dränerar Mälaren, avgränsas dock av Bergslagen i norr. Området ligger under högsta kustlinjen. Bebyggelsen är
ofta lokaliserad till mindre höjder och åsar. I vissa fall finns enstaka radbyar kvar.
Annars ligger gårdarna glest i landskapet som ett resultat av laga skifte. Utmed Mälarens strand finns många stora gods från stormaktstiden. Jordbruket är framförallt inriktat
på åkerbruk. Åkermarken ligger i stora öppna sjok och är kraftigt rationaliserad.
Närmast Mälaren har stora åkerarealer tillkommit genom sjösänkningar eller utdikningar av våtmarker. Som ett resultat av ett förändrat nötkreatursbete är det idag, på
åkerholmar och i åkrarnas kanter, vanligt med en slybård av framförallt asp och björk,
men även mycket buskar av hagtorn, slån och nypon innan skogen tar vid. Skogen har
ett stort inslag av löv, bl.a. ädellövskog då ofta knutet till godsen. Båtlivet mot Mälaren
är stor.

Figur 13. Regionerna i Uppsala (C) län. Legend, se figur 10.
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9.3 D-LÄN, SÖDERMANLANDS LÄN
Länet är indelat i fyra regioner. Landskapet är rikt på sjöar och moränformationer.
Kommunikationerna har framförallt gått i öst-västlig riktning genom sjöfart på Mälaren
och Hjälmaren via kanaler. Svealandsbanan och europaväg 20 har följt detta mönster.
Dagens transportmönster är framförallt i nord-sydlig riktning genom europaväg 4, södra
stambanan och västra stambanan och med båt på östersjön. Några större genomfartsleder (riksväg 55, 56 och 53) förbinder Mälardalens städer med de sydligare delarna.
Transportsystemet följer landskapets storformer vad gäller dalgångar, sjösystem och
moränformationer.
Kusten och skärgården, region 3
Kusten utgör en centralbygd. Den fasta bebyggelsen på skärgårdsöarna etablerades
senare, framförallt under medeltid. Regionen kännetecknas av många små sprickdalar
samt skärgårdsöar. I dalarna ligger åkermark vilka avgränsas av hällmarker (särskilt de
mindre öarna) och skogsklädda höjder. Jordbruket är främst baserat på boskapsproduktion. Utmed kusten ligger många stora gods från stormaktstiden med omkringliggande
dagsverkstorp. De senare är idag fritidshus. Av östersjöfisket återstår nästan inget.
Skärgården består i stora delar av naturreservat med statligt styrd hävd och skötsel.
Bebyggelsen består av små ensamgårdar. Båtlivet är omfattande. Oxelösund är såväl ett
stort järnverk som en stor lasthamn.
Bergslagen (Tunaberg), region 4
Den fasta bebyggelsenetablerades framförallt under medeltid. Området ligger under
högsta kustlinjen och karaktäriseras av sprickdalar med skogsklädda höjder. Smågårdar
finns glest spridda i området. Småskaligt jordbruk, mest baserat på boskapsproduktion.
Många spår av järnhantering som bl.a. framgår av flera ortnamn, exempelvis Koppartorp, Dammgruvorna, Gjutstugan. Idag räknas området närmast som glesbygd trots sin
närhet till Nyköping.
Mälardalen, region 5
Centralbygd. Regionen omfattar i stora drag det område som dränerar Mälaren, dock
avgränsas det av ett bergigt skogsparti i söder, Mälarmården. Området ligger under
högsta kustlinjen. Bebyggelsen är ofta lokaliserad till mindre höjder och åsar. I vissa fall
finns enstaka radbyar kvar. Annars ligger gårdarna glest i landskapet som ett resultat av
laga skifte. Utmed Mälarens strand finns många stora gods från stormaktstiden med
parker, alléer och ekhagar. Fortfarande finns många torp kvar vilka ofta används för
fritidsboende. Gårdarnas åkerareal är stor vilket styr produktionen. Åkermarken ligger i
stora öppna sjok och är kraftigt rationaliserade, närmast Mälaren, Öljaren och Hjälmaren har stora åkerarealer tillkommit genom sjösänkningar eller utdikningar av våtmarker. Naturliga ängsmarker har genom restaurering åter blivit en del av landskapet,
främst utmed de stora sjöstränderna. Genom ett annorlunda kreatursbete är det idag
vanligt att åkerholmar och åkerkanter kantas av en slybård av asp, sälj, björk och al,
men även mycket buskar av hagtorn, slån och nypon innan skogen tar vid. Skogen har
ett stort inslag av löv, bl.a. ädellövskog då ofta knuten till godsen. Båtlivet i Mälaren är
stort.
Sjöplatån, region 6
Centralbygd. Området ligger under högsta kustlinjen med ett stort inslag av sjöar,
skogar och öppna bygder. Stora gods (slott, herrgårdar) från stormaktstiden med stora
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åkerarealer dominerar med stora öppna rationaliserade åkermarker. Till godsen hör
parker, alléer och ädellövskog. Särskilt stora ekar är här ett kännetecken där de står glest
i betesmarker och i några enstaka fall som solitärer i åkermark. Runt godsen finns små
torpfastigheter som tidigare beboddes av dagsverkesarbetare. Idag utgör de många
gånger fritidshus. Här och där finns små och större lantbruk som bryter av denna
bebyggelsebild. Bebyggelsen ligger ofta i kanten mellan åker och skog på en mindre
höjd. Åkern ligger i stora sprickdalar som kantas av skogsbeväxta bergkrön och
småhöjder. Genom ett annorlunda kreatursbete är det idag vanligt att åkerholmar och
åkerkanter kantas av en slybård av asp, sälj, björk och al innan skogen tar vid.

Figur 14. Regionerna i Södermanlands (D) län. Legend, se figur 10.
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Figur 15. Region 6, Sörmländska sjöplatån. Karaktäristiskt för landskapet är de många
godsen med stora byggnader. Kring dessa finns ett planerat landskap med flera radiärt
gående sikt- eller axiallinjer som löper från slottet eller herrgårdsbyggnaden, som på
bilden. Några av siktlinjerna utgör allékantade vägar, andra diken eller brukningsvägar.
Den traditionella lokaliseringen av vägnätet ligger dock i övergången mellan lerjordar
(åkermark) och berg- eller moränhöjder. Åkermarken är omfattande och kraftigt rationaliserad. Åkerkanterna är ofta igenväxta med sly och de enstaka impedimenten
beväxta med lövskog, framförallt ek.
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9.4 E-LÄN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Länet är indelat i fem regioner. Landskapet är kontrastrikt med den centrala slättbygden
som kantas av bergiga, skogsklädda sidor. Den centrala slätten har länge fungerat som
ett viktigt kommunikationsstråk där Göta Kanal, Södra Stambanan, Riksettan och europaväg 4 löper i öst-västlig riktning. I de bergigare områdena i norr såväl som i söder,
löper kommunikationsstråken istället huvudsakligen i nord-sydlig riktning.
Kusten och skärgården (S:t Anna), region 3
Dagens agrara bebyggelselägen etablerades framförallt under medeltiden. Regionen
utgörs av skärgårdsöar samt en smal zon av fastland och är i sin helhet lokaliserad under
högsta kustlinjen. Består av sprickdalar som utmed kusten ger djupa vikar. Dessa är
sedimentfyllda och kantas av skogsklädda berg med ett stort lövskogsinslag. Ute i
skärgårdsbandet har bergen bildat öar. Dalarna brukas till åker men jordbruksinriktningen är dock animaliedominerad. Bebyggelsen består av ensamliggande gårdar lokaliserade till dalens kanter. Kusten kantas av mindre städer. Skärgårdsfisket är småskaligt
men inte särskilt omfattande. På öarna finns fortfarande äldre trähusbebyggelse ihopklumpad i grupper. Inom regionen är fritidshusbebyggelsen stor och båtlivet omfattande.
Bergslagen, region 4
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under framförallt medeltid. Regionen ligger helt under högsta kustlinjen. Landskapet är bergkulligt och landskapet domineras av skog och många sjöar. Glesbygd med få jordbruksföretag som i huvudsak är
baserande på skogsförädling. Enstaka platser med livaktigt jordbruk finns exempelvis i
Tjällmo. Bebyggelsen är huvudsakligen gles och består av små ensamgårdar. På vissa
håll finns äldre bruksorter, idag utan gruvbrytning, vilka har utvecklats till mindre
samhällen. Denna näringsgren syns tydligt i ortnamn som exempelvis innehåller hytta
eller hammar som för- eller efterled.
Slätten, region 7
En centralbygd som helt ligger under högsta kustlinjen. Regionen utgörs av en stor
slättbygd från öster till väster. Den avgränsas av en kraftig förkastning i norr, bergkullar
i söder och av horsten Omberg i väster. Stora sammanhängande åkerområden för
spannmålsproduktion dominerar helt landskapsbilden. Gårdarnas åkerarealer är stora,
ägogränserna är raka och diken saknas i princip helt. I de östra delarna (Vikbolandet)
utgörs bebyggelsen av ensamliggande gårdar eller små grupper av gårdar som ligger
lokaliserad på eller i anslutning till mindre kullar och berg. Orsaken är att laga skifte
splittrade byarna genom utglesning och utflyttning. På kullarna växer framförallt
lövträd, men igenväxningsvegetation i form av buskar av nypon och en breder ut sig allt
mer. I de västra delarna är fullåkerbygden mer utbredd och där ligger gårdarna utspridda
en och en på åkermarken. Det är framförallt vid bebyggelsen det finns träd och buskar.
Genom området går Motala ström och Göta kanal som förbinder flera av de stora
sjöarna. Utmed kusten vid Bråviken och Göta kanal ligger flera mycket stora gods med
parker, alléer och slott. Runt dessa ligger många små torp som används för både permanent- och fritidsboende. Regionen har två större städer (Norrköping och Linköping),
flera mindre städer (exempelvis Motala och Mjölby) och många samhällen som utgör
sovstäder till storstäderna. I de västra delarna finns många historiska spår med koppling
till kyrka och stat, Sverkerskapellet, Alvastra kloster, Vadstena kloster, Bjälboättens
palats, Vadstena slott m.fl.
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Mellanbygden (Skogsbygden) med Eklandskapet, region 8
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under framförallt medeltid. Området ligger delvis ligger under högsta kustlinjen. Landskapet är brutet av både bergkullar
i norr och söder samt sprickdalar i väster. Sprickdalarna är mycket kraftiga med höga
branter och krön bestående av hällmarker. Jorden används i första hand för boskapsproduktion och skogsbruk. Skogen är omfattande. I de norra delarna är ekskogar ett karaktärsdrag (Eklandskapet). I dessa områden finns flera stora gods med herrgårdsbyggnader
och parker. Längre söderut samt mot väster ligger barrskogsdominerad glesbygd
kännetecknad av nerlagda jordbruk. Genom området löper Stångån som är förbunden
med ett omfattande sjösystem genom Kinda kanal.

Figur 16. Regionerna i Östergötlands (E) län. Legend, se figur 10.

Norra höglandet, region 10
En centralbygd med inslag av medeltida bebyggelseetablering i socknarnas randområden. Området är starkt kuperat och sjörikt som i sin helhet ligger över högsta kustlinjen.
Berggrunden har en orolig topografi på vilken moränen avsatts oregelbundet. Mer
regelbundna höjdryggar i form av drumliner förekommer dock. Regionen utgör källområde för flera av Smålands större vattendrag, exempelvis Svartån i vars dalgång större
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odlingsbygder brer ut sig. Bebyggelsen består huvudsakligen av små byar som ligger i
anslutning moränhöjder eller på ådalarnas sluttningar. Vanligen består de av löst sammanhållna gårdsklungor men också av utflyttade gårdar i mer perifera lägen. Odlingsmarkerna är knutna till höjderna och dalgångarnas sluttningar. Höjdbyarnas odlingslandskap har ofta många traditionell inslag kvar, som ängs- och hagmarker, stenmurar,
småskalig vägstruktur etc, men är föremål för kraftig avfolkning och ödeläggelse.
Skogarna är starkt barrskogsdominerade men intill odlingsmarkerna och dalgångarnas
å- och sjösystem är lövinslaget ofta påfallande. Näringslivet är främst knutet till skogsindustrin.

Figur 17. Region 7, Slätten. Karaktäriseras av åkerns totala dominans. Åkermarken är
kraftigt rationaliserad. Bebyggelsen består av ensamliggande gårdar lokaliserade till
svaga upphöjningar eller mindre kullar i terrängen. Ofta är det dit träd är lokaliserade. I
bakgrunden syns höjden där Bergslagen (region 4) tar vid. Vägarna på slätten ligger
tätt och löper åt alla håll. Vid en första anblick följer de inga markanta terrängformationer, men är de ofta lokaliserade till torrare sandigare och grusigare jordar i
kanten av lermarkerna (åker).
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Figur 18. Region 8, Mellanbygden. Karaktären är ett brutet landskap med både öppna
och slutna partier. Skogen dominerar med en hög andel löv, i de södra delarna framförallt ek. Bebyggelsen består av mindre gårdar eller byar lokaliserade till moränimpediment. Produktionens tyngdpunkt ligger på nötboskap. Både betes- och åkermarkerna
är relativt små. Vägarna följer vanligen sprickdalarna med åkermark, vattendrag eller
sjöar. De ligger, som på bilden, vanligen i övergångszonen mellan åkermark och bergeller moränhöjder.
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9.5 F-LÄN, JÖNKÖPINGS LÄN
Länet delas huvudsakligen in i tre regioner där likheterna är många. Vägarna ligger tätt
och transportsystemet följer ett tydligt mönster där de äldre vägarna är knutna till såväl
moränhöjder som vattendragen och sjösystemen, exempelvis Emån och Lagan. I stora
drag kan man säga att vägarna löper från de olika väderstrecken och möts vid Jönköping. Mest utmärkande är europaväg 4 samt riksvägarna 26, 30 och 31.
Vätternbygden, region 9
Läget för dagens agrara bebyggelse är i huvudsak etablerade under medeltid. Området
omfattar landskapet kring Hökensås, Jönköping och jordbruksbygderna kring östra
Vätternbranterna. Det kännetecknas av dramatiska höjdskillnader mellan den låglänta
Vätterstranden och omgivande skogs- och jordbruksbygd. I väster dominerar Hökensås
sandavsättningar, på sluttningarna ner mot Jönköping finns ett omfattande ravinlandskap och i öster utgör de med ädellövskog klädda förkastningsbranterna den karaktärsgivande storformen. Större delen av området ligger ovanför högsta kustlinjen men vid
Gränna och på Visingsö har sedimentjordar avsatts vilket möjliggjort mer omfattande
uppodlingar. Den agrara bebyggelsen utgörs av mindre byar och ensamgårdar belägna
högt i landskapet med relativt hög rationaliseringsgrad. I öster ligger gårdarna knutna
till dalgångar. Herrgårdsmiljöer förekommer. Längs Vätternbranten har en viss specialisering på fruktodlingar utvecklats som en följd av ett gynnsamt lokaltklimat. På
Visingsö finns ekplanteringar från 1830 talet av stort kulturhistoriskt intresse. I övrigt är
det de två tvillingstäderna, residentstaden Jönköping och industristaden Huskvarna, som
dominerar landskapet liksom, kommunikationsstrukturen med framför allt E4:ans
sträckning längs med Vätterbranterna. Både i Huskvarna och Norrahammar finns äldre
industrimiljöer som bl.a. rör gjutjärn med bakgrund i Tabergs bergslag söder om Jönköping.
Norra höglandet, region 10
En centralbygd med inslag av medeltida bebyggelseetablering i bygdernas randområden. Starkt kuperat och sjörikt område som i sin helhet ligger över högsta kustlinjen.
Berggrunden har en orolig topografi på vilken moränen avsatts oregelbundet. Mer
regelbundna höjdryggar i form av drumliner förekommer dock. Regionen utgör källområde för flera av Smålands större vattendrag som Mörrumsån, Emån och Svartån i vars
dalgångar större odlingsbygder brer ut sig. I Brusaåns och Emåns dalgångar i öster har
omfattande glacifluviala avsättningar skapat tallrika mohedar och åssystem. Bebyggelsen består huvudsakligen av små byar som ligger i anslutning moränhöjder eller på
ådalarnas sluttningar. Vanligen består de av löst sammanhållna gårdsklungor men också
av utflyttade gårdar i mer perifera lägen. I de östra delarna är det dock vanligt med
reglerade radbyar, inte sällan med ett kulturhistoriskt rikt byggnadsbestånd. Odlingsmarkerna är knutna till höjderna och dalgångarnas sluttningar. Höjdbyarnas odlingslandskap har ofta många traditionell inslag kvar, som ängs- och hagmarker, stenmurar,
småskaliga vägstrukturer etc, men är föremål för kraftig avfolkning och ödeläggelse.
Skogarna är starkt barrskogsdominerade men intill odlingsmarkerna och dalgångarnas
å- och sjösystem är lövinslaget ofta påfallande. Näringslivet är främst knutet till skogsindustrin och särskilt i sydöstra delen (exempelvis Myresjö, Korsberga och Hjältevad)
utgör trähusproduktionen en regional särprägel.
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Drumlinlandskapet, region 11
En centralbygd som i sin helhet ligger över högsta kustlinjen och har, särskilt i den
södra delen, en relativt flack om än småkullig topografi. Landskapet är rikt på myrar
vilket på sina håll bland annat utnyttjas av torvindustrin. Större sammanhängande
odlingsbygder återfinns framför allt i i söder, bland annat i Lagans dalgång. I övrigt
dominerar mindre odlingsbygder som ligger jämnt spridda som öar i ett skogslandskap.
Bebyggelsen domineras av mindre byar och ensamgårdar, knutna till låga moränhöjder
ofta i form av avlånga drumliner. Byarna bildar där löst sammanhängande koncentrationer av gårdsbebyggelse på drumlinens krön eller på dess sluttningar. Odlingsmarkerna
är knutna till höjderna men kan också omfatta de kringliggande sänkorna, vanligen
utnyttjade som betesmarker. Åkermarken kantas ofta av stenmurar som löper på tvärs
mot drumlinens längdriktning. Stenmurarna har ett stort förhistoriskt tidsdjup. Skogen
domineras av barrträd men på markerna närmast bebyggelsen domineras trädskiktet av
löv, ofta att betrakta som igenväxande kulturmarker. Området kännetecknas också av ett
stort antal småorter, särskilt i söder, med en diversifierad småindustri och legotillverkning, exempelvis Gnosjö och Anderstorp.

Figur 19. Regionerna i Jönköpings (F) län. Legend, se figur 10.
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Figur 20. Region 10, Norra höglandet. Regionen karaktäriseras av en kullig terräng
med stort inslag av sjöar och större vattendrag. I dalgångarna möter ömsom åkermarken ömsom skogen åstranden. Åkrarna är små och i närheten av dessa och
bebyggelsen dominerar lövskogen för att successivt övergå i ren barrskog. Nära ån
ligger igenväxande strandängar. Bebyggelsen ligger i sluttningen ner mot ån som på
bilden eller på höga krönlägen. Vägarna löper vanligen parallellt med ådalarna och
sjöstränderna som på bilden, men finns också många gånger dragna på åsar och
andra höjdformationer.
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9.6 G-LÄN, KRONOBERGS LÄN
Länet delas in i tre regioner där likheterna är många. Vägarna ligger tätt och transportsystemet följer ett tydligt mönster där de äldre vägarna är knutna till såväl moränhöjder
som vattendragen och sjösystemen, exempelvis Mörrumsån och Lagan. I stora drag kan
man säga att vägarna löper från de olika väderstrecken och möts vid Växjö.
Drumlinlandskapet, region 11
En centralbygd som ligger ovanför högsta kustlinjen. Landskapet är starkt kuperat
genom de många moränavlagringarna, såsom drumliner och åsar. Regionen genomskärs
av några större vattendrag såsom Nissan, Ätran, Lagan och är även rik på både stora och
små sjöar, där de exempel på de senare är Möckeln, Bolmen, Åsnen, Helgasjön och
Örken. Bebyggelsen är liten, ofta ensamliggande eller i mindre grupper och ligger
vanligen lokaliserad till krönet på dessa moränavlagringar. Där ligger också åkermarken. Åkrarna är ofta små, och terränganpassade och kantas vanligen av stenmurar och
odlingsrösen. På åkermarken odlas till övervägande del vall och fodersäd. Nedanför
åkermarken ligger sjöar och bäckar och betesmarker. I betesmarkerna växer buskar och
ädellövträd. De är öppnare nära åkrarna och sluter sig ju längre bort från dessa man
kommer. Bortom betesmarkerna tar skogen vid. Ofta är det en blandning mellan ädellövskog och barrskog. Barrskogen dominerar dock, inte minst på grund av planteringar.
Inom hela region är jordbruken i huvudsak inriktade på boskap. I regionens centrala
delar, kring de stora sjöarna, finns större åkerområden. Där finns också ett herrgårdspräglat landskap som på många sätt på minner om säterierna i Södermanland och Skåne,
fast i en mindre skala. Inom området finns en större stad (Växjö) och ett flertal mindre
samhällen fars ursprung kan härledas till exempelvis trävaruindustri.
Östra höglandet (Glasriket), region 12
Läget för dagens agrara bebyggelse etablerades framförallt under medeltiden. Regionen
ligger över högsta kustlinjen. Området är kulligt och täcks i hög grad av skogsklädd
morän. Inslaget av lövträd är stort. Flera större åar skär genom landskapet i nord-sydlig
riktning. Bebyggelsen består vanligen av ensamliggande mindre gårdar. Bebyggelsen
ligger som på andra delar av höglandet oftast lokaliserad till större eller mindre moränkullar. Rester efter mindre sätesgårdar finns i området med anor i 1600-tal. På samma
sätt som i Södermanland och Skåne, fast i miniatyr, är landskapet kring de mindre
sätesgårdarna planlagt jämfört med bondgårdarna med siktlinjer, rationaliserade åkrar,
alléer o.s.v. Några typiska ortnamnsformer som innehåller efterleden –skruv (samband
med medeltida järnhantering) eller –måla (betyder avmätt jordområde, medeltida
ursprung) finns in denna del av Sverige. Bygden är känd för sin glasindustri och turismsatsningen kopplad till denna. Norr om gränstrakterna till Blekinge län ligger ett område
kring sjöarna Åsnen och Mien med äppelodlingar, s.k. ängsfruktodlingar, anlagda under
1800-talet.
Södra höglandet, region 13
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under framförallt medeltid. Området ligger huvudsakligen över högsta kustlinjen. Landskapet är kulligt med många sjöar
och framförallt omfattande myrmarker. Genom området rinner Lagan och Helge å.
Området är mycket rikt på skog med en hög andel lövskog. Bortsett från de många
granplanteringarna ökar andelen gran åt norr. Gårdarna är små och ligger glest. Arealen
åkermark är överlag mycket liten och återfinns framförallt i anslutning till ådalarna.
Åkermarken som är småskalig och kantas vanligen av stenmurar.
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Figur 21. Regionerna i Kronobergs (G) län. Legend, se figur 10.

Figur 22. Region 11, Drumlinlandskapet. Regionens mest karaktärsgivande drag är
drumlinerna, moränavlagringar som likt limpor ligger utsträckta i terrängen. Uppe ligger
jordbruksmarken, nedanför ligger betesmarker samt sjöar och vattendrag. Åkrarna är
små, gräsbärande och stenmurskantade. Betesmarkerna innehåller ädellövträd.
Bortom dessa tar barrskogen vid. Nedanför drumlinen ligger den äldre bebyggelsen.
Landsvägarna kan som på bilden gå i drumlinens längdriktning, med små brukningsvägar som löper ned för drumlinens sidor.
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9.7 H-LÄN, KALMAR LÄN
Länet omfattar östra delarna av Småland och Öland och innehåller stora variationer med
avseende landskapsformer och bebyggelse. Antalet regioner är sju. Vägstrukturen följer
dock ett tydligt mönster där de större vägarna förbinder höglandet med kustens huvudorter och europaväg från nordväst till sydöst, ofta i samklang med landskapets storformer, som åsar och dalgångar.
Kust och skärgård (Tjust och Misterhult), region 3
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under framförallt medeltid. Regionen utgör en smal zon av fastland och skärgårdsöar och är i sin helhet lokaliserad under
högsta kustlinjen. I norr finns sprickdalar som utmed kusten ger djupa vikar. Sprickdalarna är sedimentfyllda och kantas av skogsklädda berg med ett stort lövskogsinslag.
Ute i skärgårdsbandet har bergen bildat öar. Dalarna brukas till åker men jordbruket är
dock animaliedominerat. Bebyggelsen består av ensamliggande gårdar lokaliserade till
dalens kanter. Den södra delen, omkring Oskarshamn, har en annan karaktär med
många mindre och smalare dalgångar i olika riktningar. Här består skärgården av morän
istället för av urberg. Skärgården är landskapsmässigt en fortsättning av fastlandets
struktur men bosättningarnas lokalisering har här bestämts av tillgången på bra hamnlägen. I takt med landhöjningen har det därför varit vanligt av byar och gårdar flyttat.
Kusten kantas av mindre städer exempelvis Västervik, Oskarshamn. Skärgårdsfisket är
småskaligt men inte särskilt omfattande. På öarna finns fortfarande äldre trähusbebyggelse ihopklumpad i grupper. Inom regionen är fritidshusbebyggelsen stor och båtlivet
omfattande.
De norra skogsbygderna, region 8
Centralbygder med stora inslag av senare medeltida bebyggelseetableringar, särskilt i de
sydvästra och nordöstra delarna. Området utgörs av ett relativt sjörikt sprickdalslandskap. I dess norra del löper dalarna från nordväst till sydost Regionen ligger till väsentliga delar under högsta kustlinjen. Jordbruket är därför hänvisat till de sedimentjordar
som avsatts på landskapets lägre liggande partier medan de mellanliggande höjderna är
skogklädda med ett stort inslag av löv, särskilt ek, ju närmare kusten man kommer. Mätt
i sydsvenska mått utgör stora delar av regionen en glesbygd med få jordbruksföretag.
Den agrara bebyggelsen omfattas av små och mellanstora byar med oregelbunden
karaktär men med inslag av reglerade radbyar. Gårdarna är lokaliserade till mindre
höjder i dalsänkorna eller på sluttningarna. Herrgårdsmiljöer är ett dominerande inslag
på många håll.
Norra höglandet, region 10
Jordbrukets agrara bebyggelselägen etablerades i huvudsak under medeltid. Området
omfattar den östligaste delen av Sydsvenska höglandet och ligger i sin helhet över
högsta kustlinjen. Terräng är skarpt bruten med många gånger dramatiska höjdskillnader. Sänkorna är ofta sjörika och huvuddelen av kommunikationsstråken är knutna till
dessa liksom mindre industriorter. Den primära agrarbebyggelsen med omgivande
odlingslandskap är däremot påfallande ofta knuten till moränhöjder där inte sällan
krönen är uppodlade medan sluttningarna utgörs av med löv och granplanteringar igenväxande kulturmarker. Byarna är primärt lokaliserad till höjdernas sidor och inte sällan
med den reglerade radbyn (Bullerbyn) som bebyggelseform. I perifera lägen återfinns
torpbebyggelse. Byggnadskulturen är ofta traditionell präglad med trähusbebyggelse
från 1800-talet.
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Östra höglandet, region 12
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under framförallt medeltid. Området omfattar delar över såväl som under högsta kustlinjen. Flackt skogslandskap där
bebyggelsen framträder som öar i ett hav av blandskog med relativt stor andel löv i
söder. Byarna är små och medelstora men med ett stort inslag av ensamgårdar. Bebyggelseformerna är oregelbundna och vanligen relativt spridda med utskiftade gårdar.
Påfallande många bebyggelseenheter har namnformer med ändelsen –måla (betyder
avmätt jordområde, medeltida ursprung). I området finns en rad äldre industrimiljöer
där särskilt glasbruken i de västra delarna bör framhållas.
Emåns dalgång, region 14
Centralbygder under högsta kustlinjen med slättlandskapets karaktär. Jordbruket är
främst hänvisat till den flacka dalbottnens sedimentjordar som på vissa håll breder ut sig
till fullåkerlandskap. Madmarkerna närmast ån utnyttjas på sina håll alltjämt som slåttermarker medan de på andra håll vuxit igen med videbuskar. Jordbruksbyarna är ofta
stora med en väl sammanhållen bebyggelse, inte sällan med den reglerade radbyn som
planform.
Möres slätt- och centralbygder, region 15
En centralbygd. Flackt och sjöfattigt landskap med mellanbygdens, och på sina ställen,
fullåkerbygdens karaktär, med avbrott för löv- och blandskogsklädda dungar och
mindre barrskogspartier. Området ligger under högsta kustlinjen men den relativt blockrika jorden har ändå nödvändiggjort stenröjning av stora mått. Stenmurar är därför ett
vanligt inslag i odlingslandskapet. Den agrara bebyggelsen domineras av stora och
mellanstora byar, lokaliserade till mindre höjder och intill mindre vattendrag. Väsentliga delar av området domineras av herrgårdarnas storskaligt planerade godslandskap.
Öland, region 16
Utpräglat jordbrukslandskap och centralbygd vars geologiska egenskaper ger ön dess
unika särprägel och flacka karaktär. Bebyggelsen, som till stor del består av reglerade
radbyar med tillhörande malmbebyggelse (bebyggelseetableringar på allmänningsmark). I väster är bebyggelsen knuten till kalkstensklinten (bergskant vid namn Landborgen), med gårdarna lokaliserade nedanför kanten och malmbebyggelsen ovanför, och
i öster till litorinavallen där malmbebyggelsen utgör förlängningar av byarna. Gårdarna
har ofta en sluten plan med byggnader både i falufärgat trä och sten. På den östra delen
av ön återfinns åkermarkerna kring littorinavallen, med de karaktärsgivande betesmarkerna (sjömarkerna) närmast havet. I väster är den starkt rationaliserade åkermarken
främst knuten till kalkmärgeln nedanför landborgen medan kustzonen vanligen är
lövskogbeväxt. Här och var på åkerslätten finns mindre dungar av ädellövskogar kvar,
rester efter uppodlat lövängslandskap där särskilt eken var ett vanligt inslag. Där jordtäcket är tunt på öns mittparti har vidsträckta alvarmarker uppstått genom långvarig
betesdrift, här och där avbrutna av tallplanteringar. På norra delen återfinns Mittlandsskogen, landets största sammanhängande lövskog nedanför fjällkedjan med stor andel
ädellöv. Industriell verksamhet har främst varit relaterad till stenindustrin i den
sydvästra delen. Förutom jordbruket är det framför allt turism som präglar ön vilket på
norra delen avsatt sig i form av ett antal strandbad, campingplatser och sommarstugområden. Vägstrukturen följer bosättningsmönstret och består av ett antal huvudvägar som
löper runt ön med ett antal raka förbindelser tvärs över. På sina ställen ligger huvudvägen på Landborgen. På sydliga delen av ön utgör vindkraftverk monumentala inslag i
landskapet. På de flest håll på ön utgörs fastighetsgränserna av stenmurar, särskilt
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framträdande på alvaret och i sjömarkerna i öster. Väl synliga längs med vägarna tillhör
också fornlämningar öns karaktärsdrag liksom traditionella vindkvarnar.

Figur 23. Regionerna i Kalmar (H) län. Legend, se figur 10.
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Figur 24. Region 16, Öland. Karaktärsgivande är Ölands radbyar som sträcker sig
utmed landsvägen, relativt nära kusten på en kalkstensklint kallad Landborgen. Åkermarken ligger i anslutning till bebyggelsen och är kraftigt rationaliserad. Ett annat
karaktärsgivande drag är Alvaret centralt belägen på den södra delen av ön. Många
gånger har landsvägen dragits förbi den gamla radbyn.
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9.8 I-LÄN, GOTLANDS LÄN
Länet består av en region.
Gotland, region 17
Centralbygd med kalkstensdominerad berggrund. Med undantag av några barrskogsklädda höjder på mellersta och nordöstra delen av ön, samt klintkusten i nordväst, är
landskapet flackt. Inlandet ger ett mosaikartat intryckt av öppna marker bestående av
regelbundna åkerarealer varvade med lövskogar/-lundar och beskogade lövängar, med
en stor andel ädellöv, särskilt på den centrala och sydöstra delen. Större skogsområden
hittar man på mellersta och nordöstra delen där tall är det dominerade trädslaget. Landskapet är generellt sett fattigt på sjöar och våtmarker, av vilka de senare blivit föremål
för omfattande utdikning och uppodling. Här och var finns emellertid botaniskt rika
kärr. Längs kusterna är den betade strandzonen ett karaktäristiskt inslag med strandängar längs sjön och där ovanför tallskogar varvade med halvöppna enbuskmarker, med
stenmurar och traditionella trägärdesgårdar i ägogränserna. På södra Gotland finns
partier med alvarsmarker. Gotland är traditionellt sett ett utpräglat ensamgårdsområde
med bebyggelsen jämnt spridd över hela ön utöver i de magra barrskogsområdena som
saknar bosättningar. Vid kusten ligger gårdarna i allmänhet någon kilometer eller mer
från sjön. Karaktäristiskt är också den typiska byggnadskulturen med hus som i huvudsak är uppförda i sten, ofta vitkalkade, liksom de 90-tal medeltidskyrkor vars torn ses
vida omkring i landskapet. Av monumentala byggnadsverk kan även vindkraftverken på
södra ön nämnas. Bosättningarnas jämna fördelning har också gett upphov till en spindelnätsliknande vägstruktur som förbinder gårdar och mindre samhällen med regionens
huvudort. Visby utgör en av norra Europas bäst bevarade medeltidsstäder.
Jordbruk dominerar öns näringsliv och i nordöst har kalkindustrin, med sitt nuvarande
centrum i dagbrottet utanför Slite, en lång tradition. Längs kusterna finns ett mindre
antal fiskeläger där yrkesmässigt fiske i viss mån fortfarande bedrivs. Efter jordbruket
torde emellertid turism vara den viktigaste näringen, vilken avsatt sig i ett antal strandbad, campinganläggningar och fritidshusområden etc. Golfbanor börjar bli ett allt vanligare inslag i landskapet.
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Figur 25. Regionerna på Gotlands (I) län. Legend, se figur 10.
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Figur 26. Region 17, Gotland. Karaktäristiskt för ön är den flacka topografin och
mosaiken av öppna marker i form av regelbundna åkrar, lövlundar/skogar, beskogade
lövängar. Gotland har många medeltida stenkyrkor och bebyggelsen utgörs traditionellt
av ensamgårdar, ofta med stora vitkalkade stenhus. Vägnätet ligger tätt i det flacka
landskapet och binder samman de många ensamgårdarna och småsamhällena.
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9.9 K-LÄN, BLEKINGE LÄN
Länet omfattar fem regioner med stora variationer, såväl högland som kust och skärgård. Utmed kusten löper den nyare stora europaväg 22 i öst-västlig riktning, huvudsakligen parallellt med gamla riksvägen. Den gamla vägen band samman många mindre
orter. Ett flertal större vägar går från kusten rakt norrut mot höglandet, exempelvis riksvägarna 28, 29, 30 och länsväg 122. De följer i huvudsak dalgångarna.
Östra höglandet, region 12
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under framförallt medeltid. Regionen ligger över högsta kustlinjen. Den är kullig och täcks i hög grad av skogsklädd
morän. Inslaget av lövträd är stort. Flera större åar skär genom landskapet i nord-sydlig
riktning. Bebyggelsen består vanligen av ensamliggande mindre gårdar. Jordbrukens
driftsinriktning ligger på nötkreatur och skog. På åkermarken odlas framförallt vallväxter och fodersäd.
Södra Höglandet, region 13
Jordbrukets agrara bebyggelselägen etablerades i huvudsak under medeltid. Området
hör egentligen till regionen Göinge i Skåne och ligger huvudsakligen över högsta kustlinjen. Landskapet är kulligt med många sjöar och framförallt omfattande myrmarker.
Området är mycket rikt på skog med en hög andel lövskog. Bortsett från många granplanteringar ökar andelen gran åt norr. Gårdarna är små och ligger glest. Arealen åkermark är överlag mycket liten och återfinns framförallt i anslutning till ådalarna. Åkermark som är småskalig och kantas vanligen av stenmurar.
Skärgården, region 18
Jordbrukets agrara bebyggelselägen etablerades i huvudsak under medeltid. Området
ligger i sin helhet under högsta kustlinjen. Regionen består framförallt av skärgårdsöarna, men även av en smal remsa kust. Öarna är jordfattiga och bergiga. Flera är
öppna, gräsbeväxta och saknar skog. Öarnas topografi är flack, flera ligger under 5
m.ö.h. De större öarna kan nås med bil. Näringarna såsom aktiva jordbruk saknas i princip idag. Istället har fritidsbebyggelsen brett ut sig med ett omfattande båtliv. Kring
Karlskrona gör sig flottans betydelse sig påmind genom många historiska byggnadsverk.
Kusten, region 19
Centralbygd som ligger under högsta kustlinjen. I området ligger sedimentfyllda sprickdalar likt kilar i landskapet från norr till söder. Dessa utgör jordbruksområden som
vidgar sig söderut. Höjdskillnaderna i norr mellan dalbotten och sidornas krön är
markanta, men i söder blir relationen mindre. Mellan dalgångarna ligger relativt stora
områden som består av flacka skogsklädda höjder av berg och morän. På dessa växer
huvudsakligen lövskog. Blekinge är känd för sina Eklandskap. Bebyggelsen ligger
framförallt knuten till gränsen mellan odlingsjordar och höjder. Den är spridd eller förekommer i små grupper om några få gårdar. Jordbruket är inriktat mot boskapsproduktion och på den odlade joden dominerar vall och fodersäd. Närmast kusten finns på flera
ställen en bård av skog med fritidsbebyggelse. Flera stora samhällen och städer (bl.a.
Ronneby, Karlskrona, Karlshamn) är lokaliserade till denna region och ligger många
gånger i skärningspunkten mellan å och kust.
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Slätten (Listerlandet), region 20
Centralbygd. Området ligger under högsta kustlinjen och hör egentligen till Skånes
slättregion. Området utgör till stora delar en flack fullåkersbygd, men avgränsas i söder
av skogsklädda bergshöjder. Gårdarna är stora till arealen och ligger glest, en och en
framförallt utmed vägarna. Detta är ett resultat av enskiftet. Åkrarna är kraftigt rationaliserade och saknar i princip diken och åkerholmar.

Figur 28. Regionerna i Blekinge (K) län. Legend, se figur 10.
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9.10 LM-LÄN, SKÅNE LÄN
Länet är indelat i två regioner. Skåne är en viktig transportnod i Sverige både vad gäller
järnväg och väg. Vägarna är många och ligger som ett spindelnät på slätten. Några
huvudsakliga transportstråk finns dock sedan länge. Förutom kustvägen finns Europavägarna 22 och 65 och en stor mängd större riksvägar som förbinder en mängd större
samhällen hör till dessa. Mot Småland i norr går europaväg 4, riksväg 23 och länsväg
117 som i stort sätt följer några v de större vattendragen. Mot Halland går europavägarna 6 och 20 samt riksväg 24 där den senare följer förkastningsbranten.

Figur 28. Regionerna i Skåne (LM) län. Legend, se figur 10.

Åslandskapet och Göinge, region 13
Centralbygd, stora delar koloniserad under medeltid. Området ligger huvudsakligen
över högsta kustlinjen och kännetecknas av ett flertal nordväst-sydostgående urbergsåsar (horstar), Linderödåsen, Rommeleåsen, Nävlinge, Göingeåsen, Söderåsen,
Hallandsås, Kullaberg. Landskapet är kulligt med många sjöar och myrmarker. Det är i
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hög grad beväxt med lövskog där det finns många granplanteringar insprängt. Mellan
kullarna ligger åkermark som är relativt småskalig. I skog och intill åkermark finns
många stenmurar. Gårdarna skiljer sig mot slättbygderna på många sätt; de är mindre,
mer inriktade på boskapsskötsel och vars bebyggelse knappt alls består av hopbyggda
längor utan av ensamliggande faluröda träbyggnader eller tegelbyggnader. I regionens
södra del finns några av Skånes största gods, ofta knutna till en sjö eller damm. Dessa
gods dominerar i landskapet genom sin arkitektur och sina planlagda allékantade vägar.

Figur 29. Region 13, Åslandskapet och Göinge. Romeleåsen i söder karaktäriseras av
en skarp övergång mellan slättbygd och kulligare terräng. På åsen är landskapet
böljande med stora lövskogar och mindre sjöar. Där ligger några av Sveriges största
gods med magnifik slottsbebyggelse och långa alléer. Vägnätet är på åsarna i högre
grad terränganpassat jämfört med slätten, där vägnätet är mer rakt format till följd av
enskiftet. Utmed landsvägarna på slätten finns fortfarande påfallande ofta pilevallar
(alléer av tuktade pilträd).

Slätten, region 20
Centralbygd. Området ligger både över som under högsta kustlinjen och omfattar i princip större delen av Skånes kuster. Området utgör en fullåkersbygd. På sina håll, exempelvis Söderslätt i sydväst och i de nordvästra delarna är slättbygden platt. I andra delar
är den mer kuperad och böljande med höjdskillnader på uppemot 30 meter. Vägarna
ligger som ett spindelnät i landskapet och kantas här och var av pilerader/vallar. Gårdarna är stora till arealen och ligger glest, en och en. Detta är ett resultat av enskiftet.
Åkrarna är kraftigt rationaliserade och saknar i princip diken och åkerholmar. Småvatten i form av märgelgravar perforerar slätten på sina ställen. Vanligen är gårdens hus
byggda som längor i olika form där den klassiska Skånegården med kringbyggda gårdar
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av längor i korsvirke eller gråstensmurar, är en av många varianter. Bebyggelsen
kännetecknas också av den äldre tegelarkitekturen i småsamhällen som avviker från
övriga landet. I de inre delarna (söder om Ringsjöarna) är gårdarna betydligt mindre. I
öster blir landskapet mer kuperat och kulligt och präglas idag av öppna betesmarker
med inslag av bok (exempelvis Brösarps backar). Ett annat karaktäristiskt inslag är de
många fruktodlingarna i Kivik med omnejd. Inom regionen finns många ortnamn med
efterleden –löv som är mycket gammalt och betyder arvegods. Slätten är tätbefolkad
med ett flertal större och mindre tätorter där många av de mindre ligger invid järnvägar
eller f.d. järnvägar. Vindkraftverk har sedan en tid etablerats på många platser.

Figur 30. Region 20, Slätten. Söderslätt är oerhört platt och uppodlingsgraden nästan
total. Bebyggelsen består idag av ensamgårdar där husen är kringbyggda helt eller till
del. Vägnätet är tätt och följer ingen huvudsaklig riktning, men karaktären är raka vägar
till följd av de stora markregleringar (Enskifte) som genomfördes på 1800-talet. Många
vägar kantas än idag av pilevallar som på bilden. Nyare kännetecken i landskapet är
vindkraftverken.
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Figur 31. Region 20, Slätten. Denna del av regionen (Brösarp/Kivik) är inte platt utan
karaktäriseras av ett böljande landskap med åker och betesmarker. Vägnätet är
terränganpassat.
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9.11 N-LÄN, HALLANDS LÄN
Länet är indelat i fyra regioner, men i stora drag kan man dela in länet i en östlig
höglandsdel och en västlig slättdel som delas av en mellanbygd, där högsta kustlinjen
går. Gränsen är naturligtvis inte skarp. Transportmönstret är i huvudsak nord-sydgående
genom Europavägarna 6 och 20. Äldre vägar mot inlandet följer de stora vattendragen
och utgörs framförallt av Nissastigen (riksväg 26) och riksväg 41 utmed Viskan
(Vesselången), länsväg 154 utmed Högvadsån och Laganstigen (länsväg 117).
Drumlinlandskapet, region 11
Jordbrukets agrara bebyggelselägen etablerades i huvudsak under medeltid. Regionen
ligger i princip helt lokaliserat över högsta kustlinjen. Landskapet är starkt kuperat
genom de många moränavlagringarna, såsom drumliner. Detta får som följd att bebyggelse och odling även förekommer i höjdlägen. Men jordbruksföretagen är också knutna
till sjöar och dalgångar. Bebyggelsen kännetecknas av många ensamgårdar med små
arealer. Antalet aktiva jordbruksföretag är få och produktionen är inriktad på skog och
boskap. Åkermarken är terränganpassad och spridd på många skiften. Den kantas av
skog, vanligen lövskog, innan barrskogen tar vad. Sediment och morän är de vanligaste
jordarterna men det förekommer även mossmarker. I stora drag kan man säga att regionen är täckt av skog. Skogsbrukets föryngringsplanteringar har inneburit att barrskogens
utbredning har ökat stort på bekostnad av blandskogen.
Slätt- och mellanbygderna, region 21
En centralbygd som i princip ligger helt under högsta kustlinjen. I väster ligger slätterna
(exempelvis Varbergsslätten och Laholmsslätten) som genomkorsas av flera större
vattendrag vilka rinner från öster till väster såsom Ätran, Viskan, Nissan, Lagan. Stora
sammanhängande åkerområden för spannmålsproduktion dominerar helt landskapsbilden. Gårdarna ligger en och en som öar i detta åkerhav. Det är framförallt vid bebyggelsen som det finns träd och buskar, men även vid småvatten såsom märgelgravar. I
mellanbygderna är istället skogsförekomsten stor med kraftigt ädellövinslag, bl.a. stora
bokskogar. I mellanbygden är jordbruken lokaliserade till dalgångarna. Gårdarnas
storlek och arealer är mindre än på slätten men större än på Höglandet. På slätten ligger
ett finmaskigt nät av småvägar. Utmärkande är också ett flertal större städer som kantar
kusten. Utmed kusten finns på sina håll ett band av fritidshusbebyggelse som ibland har
karaktären av tätort. Vissa utgör idag pendlingsorter till städerna. Det är främst i de
södra delarna det finns herrgårdar. Vindkraftverk har sedan en tid etablerats på många
platser och är idag ett naturligt inslag i landskapet.
Sprickdalsområdet, region 22
En centralbygd som huvudsakligen ligger under högsta kustlinjen, dock ligger bergens
krön ibland över. Sprickdalarna löper i nordost-sydvästlig riktning och i mitten rinner
ofta ett mindre vattendrag. Dalarna är sedimentfyllda och består idag av öppen åkermark. Åkermarken används övervägande till vall samt fodersäd vilket gör att jordbruksekonomins tyngdpunkt är boskapsproduktion. Dalarna kantas av relativt branta berg
utan något större jordtäcke, beväxta med skog. Skogen utgörs huvudsakligen av ädellöv.
I övergångszonen mellan åker och skog växer en bård av sly och buskar. Samma typ av
igenväxning syns ofta invid sprickdalens centrala vattendrag. Bebyggelsen består av
småbruk. Enstaka spridda gårdar som är lokaliserade till gränsen mellan sediment och
berg. Flera mindre samhällen har växt upp utmed vissa transportnoder och socken-

68

centra. Idag skär europavägen på sina håll tvärs över sprickdalarna som förr styrde
kommunikationsriktningen.
Kust- och skärgård, region 23
En liten del av framförallt Onsalahalvön hör till denna region som utgör en centralbygd.
Regionen ligger i sin helhet under högsta kustlinjen. Landskapet karaktäriseras av breda
sprickdalar som löper i dels nord-sydlig riktning och dels nordost-sydvästlig riktning.
Dessa avgränsas av kala hällmarker med inget eller tunt jordtäcke vilket ger landskapet
en kraftig relief med stora höjdvariationer. Ju längre ut mot havet man kommer desto
mer trasas bergknallarna sönder till stora och små öar samtidigt som sprickdalarna
övergår i havsvikar. Havsvikarna kallas för fjordar. Sprickdalarna är sedimentfyllda och
består av jordbruksmark. På åkermarken produceras framförallt vall och fodersäd. På
hällmarkerna är det ingen skog att tala om, de var förut kala och välbetade, men börjar
växa igen med enbuskar och lövsly. Bebyggelsen ligger i kanten mellan åker och hällmark. Gårdarna utgör småbruk och ligger ofta ensamma. Inom regionen är fritidshusbebyggelsen stor och båtlivet omfattande.

Figur 32. Regionerna i Hallands (N) län. Legend, se figur 10.
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9.12 O-LÄN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Länet är mycket stort och utgör ett av de län med de största skillnaderna vilket har
resulterat i inte mindre än nio landskapsregioner. Transportsystemet påminner om det i
många andra regioner. På slättbygderna är vägarna många och ligger som ett spindelnät
kors och tvärs. Vid platåbergen styr de geologiska lagren vägsträckningen utmed kanter.
I de mer kuperade och skogsklädda landskapen ligger vägarna glesare och ligger i
huvudsak utmed sprickdalarna samt knutna till vattendrag såsom Nissan, Ätran och
Göta älv.
Höglandet med Hökensås, region 9
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under framförallt medeltid. Regionen ligger över högsta kustlinjen. Landskapet är kulligt och skogsbeväxt med inslag av
drumliner. Gårdarna ligger glest och är i huvudsak baserade på skogsproduktion samt i
viss mån boskapsproduktion. En smal remsa slättlandskap finns vid stranden mot
Vättern vid Hjo. Skogen består företrädesvis av gran. Området har ett relativt stort
inslag av fritidsbebyggelse.
Drumlinlandskapet, region 11
Centralbygd. Ligger ovanför högsta kustlinjen. Landskapet är starkt kuperat genom de
många moränavlagringarna, såsom drumliner och åsar. Regionen genomskärs av några
större vattendrag såsom Ätran, Lidan, Viskan, Säveån och Nossan, men är även rik på
sjöar. Bebyggelsen är liten, ofta ensamliggande eller i mindre grupper och ligger vanligen lokaliserad till krönet på dessa moränavlagringar. Där ligger också åkermarken som
ofta är liten, terränganpassade och vanligen kantad av stenmurar och odlingsrösen. På
åkrarna växer framförallt vallväxter. Nedanför åkermarken ligger sjöar, bäckar och
betesmarker. I betesmarkerna växer buskar och ädellövträd. De är öppnare nära åkrarna
och sluter sig ju längre bort från dessa man kommer. Bortom betesmarkerna tar skogen
vid. Ofta är det en blandning mellan ädellövskog och barrskog. Barrskogen dominerar
dock, inte minst på grund av planteringar. Många torp finns i området med bakgrund i
protoindustri (tillverkning av produkter för avsalu i hemmen) och industri. I de sydöstra
delarna är jordbruksnedläggningen stor och fritidshusbebyggelsen omfattande. I
skogarna är det vanligt med odlingsrösen från äldre tider då dessa utnyttjades till åker.
Inom regionen finns flera större orter med en betydande industri, framförallt utmed
Viskans dalgång och Riksväg 40 mot Göteborg.
Sprickdalsområdet, region 22
Centralbygd. Ligger huvudsakligen under högsta kustlinjen, bergkrönen ligger ibland
över. En litet område söder om Göteborg hör till Sprickdalsområdet. Sprickdalarna
löper i nordost-sydvästlig riktning och i mitten rinner ofta ett mindre vattendrag. De är
sedimentfyllda och består idag av öppen åkermark. Åkermarken används övervägande
till vall samt fodersäd vilket gör att jordbruksekonomins tyngdpunkt är boskapsproduktion. Dalarna kantas av relativt branta berg utan något större jordtäcke, beväxta med
skog. Skogen utgörs huvudsakligen av ädellöv. I övergångszonen mellan åker och skog
växer en bård av sly och buskar. Samma typ av igenväxning syns ofta invid sprickdalens centrala vattendrag. Bebyggelsen består av småbruk. Enstaka spridda gårdar som är
lokaliserade till gränsen mellan sediment och berg.
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Kust och skärgård, region 23
Centralbygd. Regionen ligger i sin helhet under högsta kustlinjen. Landskapet karaktäriseras av breda sprickdalar som löper i dels nord-sydlig riktning och dels nordostsydvästlig riktning. Dessa avgränsas av kala hällmarker med inget eller tunt jordtäcke,
vilket ger landskapet en kraftig relief med stora höjdvariationer. Ju längre ut mot havet
man kommer desto mer trasas bergknallarna sönder till stora och små öar samtidigt som
sprickdalarna övergår i havsvikar. Havsvikarna kallas för fjordar. Sprickdalarna är
sedimentfyllda och består av jordbruksmark. På åkermarken produceras framförallt vall
och fodersäd. Hällmarkerna är det ingen skog att tala om, de var förut kala och välbetade, men börjar växa igen med enbuskar och lövsly. Bebyggelsen ligger i kanten
mellan åker och hällmark. Gårdarna utgör småbruk och ligger ofta ensamma. Många
fiskesamhällen finns utmed kusten och på öarna och har ett karaktäristiskt utseende
genom sina många och tätt liggande hus som s.a.s. klättrar upp för de kala hällarna, ofta
byggda med vitputsade fasader. Inom regionen är fritidshusbebyggelsen stor och båtlivet omfattande.
Göteborgsregionen med Göta älvdal, region 24
Centralbygd. Området ligger under högsta kustlinjen. Området består av Göta älvdal
samt Säveåns och Lärjeåns dalgångar. Det karaktäriseras av ett ravinlandskap med
skredbenägna jordarter. Storstaden Göteborg är tätbebyggd med allt vad det innebär av
kommunikationsleder och bebyggelse. En inre stadskärna med kvarter intill Göta älv
övergår radiärt med vägnätet i olika förorter. Inom området finns flera stora tätorter
exempelvis Trollhättan, Mölndal, Lerum, Floda, Kungälv, Lilla Edet. Regionen präglas
också av industri samt stora transportleder såsom riksväg 45 och europaväg 20.
Dalgångarna präglas av jordbruk där tyngdpunkten i produktion ligger i spannmål.
Bebyggelsen består framförallt av ensamliggande gårdar lokaliserad till impediment och
till dalsidorna, d.v.s. i övergången mellan sedimentjordar och berg.
Slätten, region 25
En centralbygd som i sin helhet ligger under högsta kustlinjen. Regionen består av tre
separat liggande slätter, dels Skara-Varaslätten, dels Dalboslätten, dels Vadsboslätten.
Regionen är en fullåkersbygd där åkrarna är kraftigt rationaliserade och helt ägnade
spannmålsproduktion eller baljväxter såsom ärtor. Ägogränserna är raka och bebyggelsen består av ensamgårdar som ligger spridda, en effekt av enskiftet. På Skara-Varaslätten lyckades lantmätarna i samband med enskiftet att behålla byarna utan utflyttning
genom att radiella eller solfjäderformade skiften. Dessa kan fortfarande upplevas idag.
Området är mycket flackt förutom de tre platåbergen, Kinnekulle, Halle- och Hunneberg. Träd finns i princip endast i slättens randområden, platåbergen samt invid bebyggelsen. Flera stora säterier finns inom regionen, bl.a. runt Kinnekulle. Några är av
medeltida ursprung med koppling till statsmakten exempelvis Årnäs. Inom Vadsboslätten finns flera stora sjöar. I regionen finns många ortnamn med efterleden –hem, vars
ursprung kan härledas till hemvist.
Falbygden, region 26
En centralbygd som ligger över högsta kustlinjen. Regionen utgör ett böljande landskap
delvis med slättkaraktär. Karaktäriserande är de många platåbergen, Mösseberg, Ålleberg, Billingen, Gerumsberget, Varvsberget, Plantaberget och Brunnhemsberget.
Krönen är idag klädda med granplanteringar. Nedanför dessa är det en mosaik av åkeroch naturbetesmarker. Naturbetesmarkerna har ett rikt biologiskt kulturarv. Vissa områden är relativt plana, exempelvis Kåkindsslätten och området vid Tidans övre lopp. I
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jordbruksmarken, nedanför platåbergens krön, finns branta avsatser, s.k. klevar till
vilken bebyggelsen ofta är lokaliserad. I dessa fall sträcker den ut sig till en radby. Det
vanliga är dock ensamgårdar vilket beror på en kraftig utflyttning i samband laga skifte.
Skiftet påverkade också kvarvarande byar som glesades ut. Karaktäristiskt är byggnadsbeståndets innehåll av kalksten. Jordbruken är huvudsakligen baserade på mejeriproduktion vilket också präglat på näringslivet. Landskapet i övrigt har en hög andel
lövskog där körsbär har kommit att bli ett signum, bl.a. på Billingens sluttningar.
Kameslandskapet i Valle härad med sina böljande landformer kan lyftas fram som något
säreget. Många kulturhistoriskt intressanta platser med koppling till kyrka finns i form
av klosterruiner, medeltida kyrkor.

Figur 33. Regionerna i Västra Götalands (O) län. Legend, se figur 10.

72

Figur 34. Region 26, Falbygden. Landskapet karaktäriseras av platåbergen med dess
skogsklädda krön och jordbruksmarker utmed sluttningarna. Inslaget av betesmarker är
stort. Vägarna löper i flera avsatser (klevar) utmed platåbergens sidor och dit är även
byar och ensamgårdar lokaliserade.

Tiveden, ergion 27
Koloniserad under 1500-talet. Landskapet byggs upp av skogiga bergkullar som ligger
både över som under högsta kustlinjen. Skogen är huvudsakligen av barr, men med ett
relativt högt inslag av ädellöv. Området är en glesbygd. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av glest liggande ensamgårdar. Andelen åker är liten och ligger som små öar i ett
skogshav. Vissa delar saknar helt åkermark idag.
Dalbygderna, region 28
Centralbygd, delar av dagens bebyggelselägen etablerades under medeltid. Området
består av sprickdalar som löper i dels nord-sydlig riktning, dels nordväst-sydöstlig riktning. Dalarna kantas av berg vilka många gånger kallas för fjäll såsom Kynnefjäll,
Kroppefjäll, Vättlefjäll, Alefjäll och Bredfjället. I söder är dalarna sedimentfyllda och i
norr utgör de stora sjösystem. Dalarna ligger under högsta kustlinjen och bergkrönen
ligger över. Området delas av Göta älvdal. Bergkrönen har ett tunt jordtäcke och är
skogsbeväxta, mestadels med barrskog, främst gran. Kroppefjäll består till stora delar av
kalt berg. Jordbruken har karaktären av småbruk med stor betoning på skogsproduktion.
Bebyggelsen ligger dels i dalgångarnas kanter, dels uppe på bergskrönen, en effekt av
högsta kustlinjen. De stora sjösystemen i norr utgörs exempelvis av Stora Le, Lelång,
Foxen, Östra och Västra Silen, Svärdslång, Laxsjön där dessa långsmala sjöar är så nära
norska fjordar man kan komma i Sverige med sina branta kanter. Flera av sjöarna är
sammanbundna av Dalslands kanal. Turismen är omfattande kring sjöarna och fritidsbebyggelsen stor.
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Figur 25. Region 25, slätten. Slätten kännetecknas av att vara platt och relativt trädfri.
Bebyggelsen ligger som små öar i åkerhavet dit även träden är lokaliserade. Till
skillnad från många andra slättbygder är att Skara-Varaslätten fortfarande har många
byar. Lantmätarna lyckades många gånger behålla de gamla byarna intakta utan att de
individuella gårdarna flyttade ut till sina nya ägor som på så många andra slättbygder.
Här har lantmätarna istället lyckats med att dela upp gårdarnas nya större markinnehav
som tårtbitsformar med centrum i byn. Vägarna ligger tätt i landskapet i ett virrvarr som
binder samman byar, gårdar, småorter och städer.
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9.13 S-LÄN, VÄRMLANDS LÄN
Länet är indelat i fem regioner. Värmland karaktäriseras av de stora dalstråken som i
huvudsak löper i nordvästlig-sydvästlig riktning och mynnar i det flacka slättområdet
norr om Vänern. Dessa storformer har traditionellt sett styrt länets kommunikationsriktningar. Tvärs denna riktning går det viktiga kommunikationsstråket mellan Stockholm
och Oslo både i form av europaväg 18 samt järnvägen. Till kommunikationerna kan
även sjöfart på Vänern nämnas.
Bergslagen, region 4
Den fasta bebyggelsen etablerades i huvudsak under medeltid, men i den nordöstra
delen efter medeltid. Sjörikt område i strakt kuperad terräng som i huvudsak är lokaliserat över högsta kustlinjen. Bergslagsområdet präglas i hög grad av bygdens järnindustriella arv med rikligt med kulturhistoriska miljöer, som exempelvis bruksmiljöer, hyttor,
gruvberg, samt av industriorter med bakgrund i bergsnäringen. De agrara miljöerna
spelar en underordnad roll i detta landskap och återfinns huvudsakligen i anslutning till
vattendrag och mindre höjder. Bebyggelsen domineras av ensamgårdar men enstaka
mindre byar förekommer. Huvuddelen av bebyggelsen har sin bakgrund som hyttbyar
vilket ortnamnen med ändelsen –hyttan skvallrar om. Industri- och jordbruksnedläggning liksom befolkningsminskning präglar området.
Värmlands dalbygder, region 28
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under framförallt medeltid. Regionen omfattar ett sjörikt och starkt kuperat sprickdalslandskap med sedimentjordsfyllda
dalgångar och barrskogsklädda morän- och bergshöjder varav de senare ligger över
högsta kustlinjen. Sjöarna (exempelvis Fryken, Visten, Värmeln) är ofta på ett karaktäristiskt sätt avgränsade av dramatiska branter. Bebyggelsen är i huvudsak lokaliserad till
sedimentjordarna under högsta kustlinjen och består av mindre byar. Gårdarna har en
spridd bebyggelsebild längs med dalgångarna, eller kring mindre tvärdalar. Gårdarna
ligger vanligen intill skogskanten, ibland påfallande högt ovanför dalgången på en platå,
med åkermarkerna på sluttningarna ner mot ett vattendrag eller en sjö. Markerna ovanför högsta kustlinjen, i de sydvästra delarna av landskapet, är glest bebyggda med
enstaka ensamgårdar. Här och var finns bruksherrgårdar där bruksnäringen på många
håll ersatts av sågverksamhet.
Vänerslätten, region 29
Centralbygder intill Vänern som ligger under högsta kustlinjen. Landskapet i regionen
är mosaikartat med svaga, blandskogsklädda höjder och mellanliggande sedimentjordar,
i huvudsak utnyttjade för åkerbruk. Den agrara bebyggelsen består av små och mellanstora byar, skapade genom omfattande hemmansklyvningar först under 1700- och 1800talet, omväxlande med agrart inriktade herrgårdar. Byarna är lokaliserade till låga höjdpartier i åkerlandskapet, oftast med oregelbunden utformning men ibland med en bibehållen koncentrerad bebyggelsebild.
Klarälven, region 30
Huvudsakligen kolonisation under medeltid. Mycket speciell storform med i princip
ingen motsvarighet i Sverige. Ligger i princip helt under högsta kustlinjen. Längs Klarälvens meandrande partier är odlingsverksamheten hänvisad till de näs som älven skapat
och ständigt omskapar. Åkrarna är därför terrängformade. De används framförallt till
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vall. Bebyggelsen ligger på näsen och består av mindre ensamgårdar. Ovanför de flacka
sedimentområdena, d.v.s. ovanför högsta kustlinjen, är marken stenig och skogig.

Figur 36. Regionerna i Värmlands (S) län. Legend, se figur 10.
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Finnbygderna ovan högsta kustlinjen, region 31
Områdena ovanför högsta kustlinjen i norra Värmland består huvudsakligen av barrskogsklädda höjder där bosättningarna framträder som små öar i landskapet. Bebyggelsen, vanligen utgörande ensamgårdar med ursprung i finsk kolonisation under 1600talet, är mesta dels lokaliserade till moränhöjder där odlingsbetingelserna varit fördelaktiga på sydlända sluttningar och på krönen. De naturliga förutsättningarna har endast
tillåtit ett småskaligt jordbruk med begränsade åkerarealer och en traditionell inriktning
på boskapsskötsel. Avfolkningen och gårdsnedläggelsen har varit mycket omfattande i
området och många gårdar finns idag kvar endast som ödelagda lämningar i skogsmarken.

Figur 37. Region 30, Klarälven är en av få stora vattendrag i Sverige som så tydligt har
en meandrande karaktär. Älven gör kraftiga krökar och bildar bankar, skärningar och
stora uddar eller näs som sticker ut i älven. Det är på dessa näs som bebyggelsen och
odlingsmarken är lokaliserad. Mellan näsens öppna marker ligger skog. På älvens
sidor reser sig markanta skogsklädda bergssluttningar. Vägarna följer älven på ömse
sidor och förenar sig på några ställen genom en bro med stora bågar, även dessa
byggnadsverk är ett tydligt karaktärsdrag för Klarälven.
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9.14 T-LÄN, ÖREBRO LÄN
Länet är på många sätt homogent vilket har resulterat i tre regioner. Inom regionerna
finns dock många olikheter. Landskapets terrängformer har många gånger styrt lokaliseringen av infrastrukturen. På slätten ligger vägarna tätt, ofta lokaliserade till moränhöjder och åsar och strålar från alla vädersträck samman vid Örebro. På slätten. Över Kilsbergen mot Värmland finns få stora vägar där den största utgörs av europaväg 18. I
övriga skogspräglade områden är vägarna ofta knutna till sjöar och vattendrag, exempelvis Storån där riksväg 50 går.
Bergslagen (Lekebergslagen), region 4
Dagens traditionella bebyggelselägen etablerades i huvudsak under medeltid utom i
nordvästra delen där etableringen är senare än medeltid. Området delas av högsta kustlinjen och ligger således både över som under. Regionens huvuddrag dominerar dock
över detta. I öster avgränsas området av en markerad brant som är början på Kilsbergen.
Området är kulligt och genomkorsas av några större rullstensåsar i norr-sydlig riktning.
Bebyggelsen karaktäriseras av bergshantering, något som tydligt framgår av alla namn
som innehåller gruva, hytta, hammare, damm o.s.v. I vissa delar finns inslag av stora
bruk (Hälleforsområdet) som dominerar i landskapet. Där har herrgårdsmiljöerna en
planlagd struktur med bruksherrgården, parker. Där finns många dammar, industribyggnader exempelvis hammare, slaggvarpar och många småhus exempelvis smedjeboställen med tillhörande smååkrar. I området under högsta kustlinjen finns odlingsmarken
främst knuten till några större sedimentfyllda dalgångar. I dessa har också ett flertal
samhällen etablerats, med anknytning till bergshanteringen. I övrigt finns små gårdar
med småskalig markanvändning. Många torp finns i regionen med koppling till bergshanteringen. Denna näring framträder i många ortnamn som innehåller damm, hytta,
gruva, hammare som för- eller efterled. Landskapet saknar nästan helt jordbruksmark
utan är istället skogsklädd. Enstaka platser med lite mer agrar prägel finns exempelvis
norr om Guldsmedshyttan (Storå) och Nora. Huvudsakligen är landskapet täckt av barrskog med ett mycket litet inslag av löv.
Mälardalen, region 5
Centralbygd som i stora drag utgörs av området som dränerar Mälaren. Området ligger
under högsta kustlinjen. Jordbruket är framförallt inriktat på åkergrödor. Åkermarken är
att likna vid en slättbygd som ligger i stora öppna sjok och är kraftigt rationaliserade. På
åkern produceras framförallt spannmål. Närmast Hjälmaren och Kvismaren har stora
åkerarealer tillkommit genom sjösänkningar eller utdikningar av våtmarker. På åkerholmar och i åkrarnas kanter är det idag vanligt med en slybård av framförallt asp, björk
och slån. Bebyggelsen är ofta lokaliserad till mindre höjder, s.k. drumliner, men även
till åsar och får därmed en utsträckt form. De större vägarna är huvudsakligen lokaliserade till dessa mindre höjder och därför är kopplingen mellan bebyggelse och väg
tydlig. På slätten ligger ett finmaskigt nät av småvägar. Utmed Hjälmarens strand finns
många stora gods från stormaktstiden. Några stora gods med anknytning till järnbruken
ligger lokaliserade till vattendrag. Skogen har ett stort inslag av löv, bl.a. ädellövskog
och är då ofta knuten till godsen.
Tiveden, region 27
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under 1500-talet. Landskapet byggs
upp av skogiga bergkullar som ligger både över som under högsta kustlinjen. Skogen är
huvudsakligen av barr, men med ett relativt högt inslag av ädellöv. Området är en gles-
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bygd. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av ensamliggande gårdar som ligger glest.
Andelen åker är liten och vissa delar saknar helt åkermark idag.

Figur 38. Regionerna i Örebro (T) län. Legend, se figur 10.
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Figur 39. Region 4, Bergslagen. Bergshanteringen är ständigt närvarande i denna del
av landskapet med, som på bilden, slaggvarpar, gruvhål, industribyggnader och arbetarebostäder. Bebyggelsen ligger som små öar i den omgivande barrskogen. Jordbruket
är underordnat, men i anslutning till industrimiljön finns många gånger jordbrukets
byggnader med åkermarker. Åkermarkerna ligger idag många gånger som vall med en
begynnande igenväxningen av landskapet av lövträd och sly. Infrastrukturen följer ofta
sjösystem och vattendrag och gör mindre avstickare mot de forna industriplatserna.
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9.15 U-LÄN, VÄSTMANLANDS LÄN
Länet är indelat i två regioner som kännetecknas av stora topografiska skillnader mellan
Mälarslättens sydsvenska karaktär och Bergslagens norrlandsterräng. Genom landskapet
löper ett antal rullstensåsar från söder till norr dit infrastrukturen lokaliserats, exempelvis riksvägarna 67 och 70. Tillsammans med ett antal åsystem står de för den traditionella kommunikationens huvuddrag som historiskt sett, bl.a genom ett antal kanalkonstruktioner (exempelvis Strömsholms kanal) har haft stor betydelse för de industriella
transportmöjligheter mellan Bergslagen och Mälaren och som lokaliseringsfaktor för
tidig bergsindustriell verksamhet. På tvärs mot denna nord-sydliga rörelseriktning ligger
europaväg 18 som löper längs Mälaren.
Bergslagen, region 4
Jordbrukets agrara bebyggelselägen etablerades i huvudsak under medeltid. Ett sprickdalsområde med sedimentfyllda dalar kantade av barrskogsklädda bergshöjder och
många myrar. Området är i huvudsak lokaliserat under högsta kustlinjen utom i nordväst där norrlandsterrängens högsta punkter når upp över 250 m.ö.h. Detta övre bergslagsområde präglas i hög grad av bygdens järnindustriella arv med rikligt med kulturhistoriska miljöer, som exempelvis bruksmiljöer, knutna till vattendragen, och gruvberg,
samt av industriorter på tillbakagång. De agrara miljöerna spelar en underordnad roll i
detta landskap och återfinns huvudsakligen längs de större vattendragen och anslutande
tvärdalar. Bruksmiljöerna har en planlagd struktur med herrgård och park. I dessa
miljöer finns också många dammar, industribyggnader exempelvis hammare, slaggvarpar och många småhus exempelvis smedjeboställen med tillhörande smååkrar. I norr har
bebyggelsen, inte sällan bakgrund som bergsmansbyar, och består av större och mindre
byar eller av ensamgårdar utan regelbunden struktur. I hyttområden ligger bebyggelsen
nära vattendragen dit de äldre småindustrierna var lokaliserade. Hade gårdarnas
ekonomi varit baserad på åkerbruket hade bebyggelseläget legat längre från ån. Det
förekommer att hela hus är byggda i slaggsten och på sina håll syns ruiner av masugnar.
Det nedre beslagsområdet är också kuperat, dock inte i samma grad som längre nordväst. Sprickdalarna vidgar sig här mot Mälarslätten och större sammanhängande
odlingsdalgångar har utvecklats, exempelvis norr om Surahammar och Kolsva. Området
karaktäriseras av sina många herrgårdsanläggningar med anknytning till bruken. Industri- och jordbruksnedläggning liksom befolkningsminskning präglar vissa mindre
centrala områden.
Mälardalen, region 5
Centralbygder som i stora drag utgörs av området som dränerar Mälaren. Området
ligger under högsta kustlinjen. Bebyggelsen är ofta lokaliserad till mindre höjder och
åsar. Tätt liggande småbyar, ofta med väl sammanhållen bebyggelse, ibland med den
reglerade radbyns planmönster. Utmed Mälarens strand finns många stora gods från
stormaktstiden. Jordbruket är framförallt inriktat på åkerbruk. Åkermarken ligger i stora
öppna sjok och är kraftigt rationaliserade, närmast Mälaren, har stora åkerarealer
tillkommit genom sjösänkningar eller utdikningar av våtmarker. På åkerholmar och i
åkrarnas kanter är det idag vanligt med en slybård av framförallt asp och björk, men
även mycket buskar av hagtorn, slån och nypon innan skogen tar vid. Skogen har ett
stort inslag av löv, bl.a. ädellövskog då ofta knuten till godsen. Väsentliga delar av
slätten präglas också av moderna kommunikationssystem som E18 och järnvägen. Den
nordöstra delens agrara bebyggelse etablerades huvudsakligen under medeltid. Området
präglas av en flack morän- och urbergsterräng med ett småbrutet sprickdalslandskap
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kring sjön Tämnaren som utgör en del av det norduppländska jordbruks- och skogsregionen. Området präglas av större skogsområden med relativt stor andel lövvegetation
med relativt plan topografi. Bebyggelsen består av större och mindre byar lokaliserade
till svaga höjder, samt ensamgårdar i mer perifera lägen. Odlingslandskapet är småskaligt men vidgar sig intill Tämnaren där också ett antal herrgårdsmiljöer återfinns. Området hade traditionellt sett en ”norrländsk” prägel med stor inriktning på skogsbruk och
fäbodväsen men är också en del av det norruppländska bruksområdet. Traditionell
snickerinäringen finns i viss mån kvar.

Figur 40. Regionerna i Västmanlands (U) län. Legend, se figur 10.
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9.16 W-LÄN, DALARNAS LÄN
Länet är indelat i fyra områden där två områden skiljer ut sig som öar i den omgivande
terrängen. Infrastrukturen är i ett sydsvenskt perspektiv blygsam och de stora vägnäten
är kopplade till sjöar och vattendrag liksom mer väldränerade områden. De flesta större
transportstråken är lokaliserade i nordlig eller nordvästlig riktning utom några få som
går mot kusten i öster. Många vägar strålar samman i Mora, exempelvis riksvägarna 45
och 70.
Bergslagen, region 4
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under framförallt medeltid. Varierat
område över och under högsta kustlinjen med barrskogsdominerad och sjörik norrlandsterräng i västra och nordöstra delen, och ett mosaikartat sprickdalslandskap i
området kring Dalälven. Bergslagsområdet präglas i hög grad av bygdens järnindustriella arv med rikligt med kulturhistoriska miljöer, som exempelvis bruksmiljöer, hyttor,
gruvberg, samt av industriorter som Borlänge, Grängesberg och Falun, med bakgrund i
bergsnäringen. De skogrika trakterna hyser i huvudsak ensamgårdar och enstaka mindre
byar där den agrara verksamheten numera spelar en försumbar roll. I söder har bebyggelsen, inte sällan en bakgrund som bergmansbyar, vilket ortnamnsändelsen -hyttan
skvallrar om. Dessa utgörs av större och mindre byar utan regelbunden struktur. I
hyttområden ligger bebyggelsen nära vattendragen dit de äldre småindustrierna var
lokaliserade. Hade gårdarnas ekonomi varit baserad på åkerbruket hade bebyggelseläget
legat längre från ån. Det förekommer att hela hus är byggda i slaggsten och på sina håll
syns ruiner av masugnar. I övrigt ligger bebyggelsen högt i terrängen, på sluttningen av
en höjd och har i områdets västra delar ofta en kulturhistorisk bakgrund som finnbosättningar. Finskt klingande ort- och naturnamn vittnar om detta (Dan Anderssons hembygder). Kring Dalälven har landskapet en mer mellansvensk jordbrukskaraktär med smala
och flikiga dalgångar, fyllda med sedimentjordar som utnyttjas för åkerbruk. Bebyggelsen består av mindre byar som antingen har en spridd bebyggelse, eller utgör mindre
koncentrationer. Gårdarna är lokaliserade till svaga höjder i odlingslandskapet eller till
mindre åsar där byarna kan anta radbyns karaktär.
Områdena över högsta kustlinjen i västra och norra Dalarna, region 31
Huvudsakligen områden där dagens bebyggelselägen etablerades efter medeltiden även
om medeltida etableringar finns utmed Dalälven. Regionen har en starkt kuperad
norrlandsterräng som är rik på sjöar och myrområden. Från nordväst till sydost rinner de
båda dalälvsarmarna samt ett flertal åar. Nere i dalgångarna återfinns jordbruksbebyggelse vars odlingsmarker vilar på smala sedimentavlagringar intill älven. Bebyggelsen
följder också vattendragen i form av glesa bebyggelserader. Några byar har utvecklats
till mindre samhällen som traditionellt sett etablerats med en specialiserad industriell
verksamhet som grund. Ovanför dalgångarna är bebyggelsen knuten till sjöslänter och
till åsarnas lider. Bosättningarna domineras av ensamgårdar och mindre byar, ofta med
en kulturhistorisk bakgrund som fäbodar till byarna i centralbygderna. Här och var finns
emellertid fäbodbebyggelsen kvar och utnyttjas idag, när det inte rör sig om ren museal
verksamhet, huvudsakligen för fritidsändamål, varvid de närmaste markerna hjälpligt
hålls öppna av estetiska skäl. I områdets nordöstra del (Orsa finnmarker) återfinns
mindre byar och gårdar, ofta lokaliserade till sydsidan av en åsbildning. Finskt klingande ort- och naturnamn vittnar om den kulturhistoriska bakgrunden på 1500- och
1600-talet då gårdarna etablerades av finska nybyggare. Den agrara verksamheten är i

83

stor sett nedlagd i området och skogsbruket dominerar de areella näringarna. I fjällvärlden i nordväst är emellertid turism viktig och vintersportanläggningar är en vanlig syn.
Västerdalälven och nedre Dalarnas jordbruksbygder, region 32
Centralbygder kring Dalälven där odlingslandskapet vilar på sedimentjordar. Särskilt de
slättartade områdena kring nedre Dalälven framträder som utpräglade jordbruksbygder.
Terrängen är relativt flack intill älven men bryts här och var av raviner och barrskogsklädda höjder. Bebyggelsen består vanligen av mindre byar, lokaliserade till svaga
höjder ute i odlingslandskapet. Gårdarna ligger antingen i tätare koncentrationer, eller
glest utspridda. Särskilt längs Västerdalälven kan det ibland vara svårt att uppfatta var
en by slutar och nästa tar vid.

Figur 41. Regionerna i Dalarnas (W) län. Legend, se figur 10.
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Siljanområdet, region 33
Centralbygderna kring Siljan är knutna till de kalkrika markerna omkring gränsen till
högsta kustlinjen, på sluttningarna ner mot de större sjöarna men också på höjder.
Odlingsmarkerna, i huvudsak bestående av gräsvallar, ligger därför både på sedimentoch moränjordar. Den speciella arvpraxis (realarvet) som kulturhistoriskt sett resulterat i
starkt uppsplittrade ägo- och brukarförhållanden, präglar till vissa delar forfarande landskapet. I skogslandskapet uppenbaras exempelvis de smala skiftena i samband med
avverkningar och i odlingslandskapet finns ofta intrikata tegstrukturer kvar, särskilt
ovan högsta kustlinjen. Omkring byarna ligger ofta omfattande myrområden som historisk har utnyttjats för höproduktion men är idag under starkt igenväxande. Den agrara
bebyggelsen ligger i allmänhet högt i landskapet och byarna är ofta påfallande stora,
oregelbundna (gyttriga) med tätt liggande gårdar och rikligt med traditionella byggnader. Många byar har vuxit ut till mindre samhällen med modern villabebyggelse och i
några fall till mindre städer. Skogsbruket dominerar det areella näringslivet men även
turism och småindustri är viktiga näringsgrenar.

Figur 42. Region 33, Siljansbygden. Området karaktäriseras av att vara ett bördigt
jordbruksområde trots sin relativt nordliga lokalisering med stora ödemarker. Detta beror på kalkstensberggrunden och den kalkhaltiga moränleran som ger goda odlingsbetingelser. Som bilden visar ligger bebyggelsen, till skillnad från i södra Sverige, i stora
anhopningar till synes utan struktur. Byggnaderna är många och fortfarande finns en
gemensam plats för majstången vid ett av byns vägskäl. Dessa stora byar ligger på
stora avsatser ovanför varandra i sluttningen ner mot sjön. Runt bebyggelsen ligger
odlingsmarkerna, men gränsen till barrskogen är skarp. Vägnätet följer sjöstränderna
och de stora vattendragen.
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Fjälltrakterna, region 34
Bebyggelsen i Dalälvens övre del mot Särna etablerades redan på 1700-talet men
nybyggesetableringen tog fart först efter 1850. Den är mycket glest liggande ofta knutna
till sedimentjordar i dalgångar utmed vattendrag eller intill sjöar. Detta är fjällkedjans
sydligaste del med förekomst av kalfjäll. Vegetationen består i övrigt av gran- och
björkskog. Området präglas idag av turismen, framförallt vinterturismen. Vandringsstråk för såväl sommar- som vinterbruk genomkorsar landskapet på många ställen. Det
förekommer en stor förtätning av fritidshus på sina håll. Stora delar av regionen är
väglöst land.

Figur 43. Region 4, Bergslagen. Bilden visar en bergsmansby, ofta med ett ortnamn
som slutar på -hytta. Till skillnad från den agrara bebyggelsen ligger denna bebyggelsetyp vanligen intill vattendrag. Bebyggelsen är ostrukturerad med många hus, där
flera har inslag av slaggsten i sin konstruktuion. Småindustrier finns i byarna. Längre
ifrån vattendraget ligger jordbruksbebyggelsen. En smal remsa kring vattendraget är
uppodlad, därefter tar skogen vid. I åkanter, diken och renar tar sig igenväxningen tydliga uttryck i form av sly, träd och buskar. Infrastrukturen går vanligen i dalgången
parallellt med vattendraget.
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9.17 X–LÄN, GÄVLEBORGS LÄN
Länet är indelat i fyra regioner som kraftigt skiljer sig åt. Terrängen varierar stort såväl
vad gäller öppen bygd och skog som vad gäller kraftiga höjdskillnader. Infrastrukturen
kan i stora drag ses som en matris bestående av två nord-sydgående huvudstråk (europaväg 4, länsväg 272 samt stambanan) samt flera öst-västgående stråk från kusten mot
inlandet (riksväg 50, 80 84 samt länsväg 303). För de senare följer de nästan uteslutande
vattendragen, men för inlandsvägen är det torrare jordarter som ibland varit styrande för
lokaliseringen, exempelvis åsar och sandigare områden.
Bergslagen, region 4
Regionen är en centralbygd lokaliserad under högsta kustlinjen. Landskapet är kulligt
och jordarten är morän. Här och var löper stora grusåsar genom landskapet i nord-sydlig
riktning. Bebyggelse och vägar är ofta knutna till dessa. Framförallt i söder finns
herrgårdsanläggningar med koppling till vallonbruken. Sett i ett riksperspektiv saknas i
princip större odlingsbygder. Några större områden är lokaliserade till större sjöar och
åar såsom Storsjön och Jädraån. Ortnamn som hör ihop med gruvdrift är vanliga. Mot
norr finns många ortnamn som hör ihop med fäboddrift. Skogen är dock det som dominerar landskapet. Det är framförallt barrskog med ett relativt stort inslag av löv. Regionen är en glesbygd och jordbruksnedläggning samt befolkningsminskning präglar
mindre centralt belägna områden. Förutom Gävle finns större samhällen har vuxit upp i
anslutning till järnindustri, exempelvis Sandviken och Hofors.
Norrlands inland, region 31
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades först på 1500-talet. Landskapet är
kulligt, täckt av skog och ligger i sin helhet över högsta kustlinjen. Endast ett större
vattendrag rinner igenom området, Voxnan. Regionen utgör en glesbygd och jordbruket
är nästan obefintligt. Bebyggelsen ligger ofta i krönlägen och i sydsluttningar. Jordbruksnedläggelsen har varit stor och pågår fortfarande. Skogen utgör den stora näringen
och skogarna ägs till övervägande del av bolag. Många ortnamn hör ihop med finnbebyggelse och fäbodbruk.
Kustlandet, region 35
En centralbygd som är lokaliserad under högsta kustlinjen. Landskapet har, till skillnad
från området över högsta kustlinjen, en relativt flack profil. Jordarterna består mest av
morän med inslag av sediment och isälvsavlagringar (åsar). Flera vattendrag skär
igenom detta relativt flacka landskap. Jordbruket är lokaliserat till en smal remsa invid
vattendragen. Bebyggelsen utgörs i huvudsak av mindre byar med spridda gårdar som
ligger på sluttningarna ner mot vattendraget. Ibland ligger husen på rad likt en radby. I
de kustnära delarna är fisket, traditionellt sett, betydelsefullt. Flera handelsstäder ligger
utmed kusten, bl.a. Söderhamn och Gävle.
Älvdalarna, region 36
Centralbygd med inslag av medeltida bebyggelseetableringar. Ligger huvudsakligen
under högsta kustlinjen. Älvdalarna karaktäriseras av en topografi bestående av mer
eller mindre utpräglade terrasser som uppkommit som ett resultat att älvarna skurit sig
ner etappvis i landskapet. Barrskogen dominerar och jordbruken återfinns som långsmala luckor i den omgivande terrängen, då framförallt knutna till större sjöar och älvar,
exempelvis Testeboån vid Ockelbo, sjön Bergviken och Trönöån väster om Söderhamn,
Dellensjöarna väster om Hudiksvall samt Ljusnans dalgång. Inom dessa jordbruksbyg-
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der ligger bebyggelsen på flacka avsatser på långa rader. Bebyggelsen får därför
karaktären av glesa radbyar. Gårdarna må vara småbruk jämfört med delar av södra
Sverige, men byggnaderna kan vara desto större. Inom regionen finns de s.k Hälsingegårdarna, stora mangårdsbyggnader av trä. Inom odlingsmarken finns relativt stora
inslag av skogspartier, då företrädesvis lövskog. Åkermarken brukas ungefär till hälften
för grödor och hälften för vall. Nedanför åkermarken tar fuktigare områden vid som
idag är gräsbeväxta eller håller på att växa igen med sly.

Figur 44. Regionerna i Gävleborgs (X) län. Legend, se figur 10.
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Figur 45. Region 36, Älvdalarna. Denna region sträcker sig långt in i landet. Dalgångarna har dragit till sig jordbruksbebyggelsen genom sina lättbrukade sedimentjordar.
Liksom så många andra Norrländska dalgångar är den skarpa gränsen mellan den
odlade jorden och skogen i regionen karaktäristisk. De skogsklädda dalsidorna ger
idag ett randigt mönster till följd av de olika ägogränserna och den avverkningsteknik
med stora hyggen som använts under många decennier vilket resulterar i
olikåldrigskog. Samma ägogränser löper även ner mot älven över den odlade marken,
men syns där i åkerkanter, diken och vägar. Bebyggelsen ligger ofta på rad i älvens
flödesriktning och kan därför ibland se ut som långa radbyar. Ibland kan dessa byar
ligga på stora avsatser ovanför varandra. Vägarna ligger i odlingsmarken en bit från
älven.
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9.18 Y-LÄN, VÄSTERNORRLANDS LÄN
Länet är indelat i tre regioner och karaktäriseras naturgeografiskt av de stora älvarna
samt en norrlandsterräng som når ända ut till kusten. Kommunikationsstrukturen följer
förutom den längs kusten gående europaväg 4, nästan uteslutande älv- och ådalgångarna.
Inlandet över högsta kustlinjen, region 31
Jordbrukets agrara bebyggelselägen etablerades fr.o.m. 1500-talet men med inslag av
tidigare, medeltida, kolonisation. Regionen har en typisk norrlandsterräng med enstaka
höjder och däremellan relativt flack topografi. Området är sjörikt och domineras,
särskilt i norra delen, stundtals av myrmarker. Bebyggelsen består i huvudsak av
ensamgårdar och mindre byar med bakgrund som nybyggen och kronotorp från 1600talet och fram till 1900-talet. Bebyggelsen är vanligtvis knuten till en sjö med gårdarna
och omgivande odlingslandskap på södersluttningens lider. I anslutning till sjöarna återfinns igenväxande myrodlingar. Områdets näringsliv är dominerat av skogsbruk medan
den agrara verksamheten har varit föremål för omfattade nedläggelse. Ödegårdarna är
därför många. I gengäld har området betydelse som friluftsområde och omkring sjöarna
är sportstugor ofta karaktäristiska inslag.
Kustlandet, region 35
En centralbygd med ett stark kuperat sprickdalslandskap där norrlandsterrängen når
ända ut till havet. Förhållandet är särskilt utpräglat vid Höga kusten där odlingslandskapet möter havet vid fjordliknande miljöer och, i relativt sen tid, avsnörda sjöar. Den
agrara bebyggelsen består huvudsakligen av mindre byar med spridda gårdar som ligger
relativt högt i terrängen, intill skogskanten eller på morän kullar. Odlingsmarkerna
ligger nedanför gårdarna, på sluttningarna ner mot vattendragen. I skogstrakterna ovanför byarna låg traditionellt sett fäbodarna av vilka det idag kan finnas rester. Utanför
kusten finns en övärld som utöver Alnön inte har agrara bosättningar, men väl gamla
fiskelägen med betydelse för friluftsliv och turism. Västernorrlands kusttrakter har
också en starkt industriellt präglad tradition av framför allt träindustri. Denna har i allt
högre grad koncentrerats mot den omedelbara kusten, framför allt kring Sundsvall och
Örnsköldsvik, där särskilt massaindustrins anläggningar framträder som gigantiska
monument i landskapet.
Älvdalarna, region 36
En centralbygd med inslag av medeltida bebyggelselägen. Älvdalarna karaktäriseras av
en topografi bestående av mer eller mindre utpräglade terrasser som uppkommit som ett
resultat att älvarna skurit sig ner etappvis i landskapet. Terrasserna avbryts ibland av
raviner som löper tvärs ner mot älven. De nedre delarna avgränsas ibland mot älven av
branta sluttningar, s.k. nipor (vanliga exempelvis vid Indalsälven). Mellan älven och
odlingslandskapet finns vanligen en skogsbård. Bebyggelsen består av mindre och
större byar som inte sällan vuxit samman i långa rader, oftast högt i landskapet, längs
med kanten till skogen. Där ovanför ligger i huvudsak ensamgårdar. I direkt anslutning
till älvarna har också ett antal mindre samhällen etablerats, ofta med bakgrund som
industriort, sågverk och i vissa fall som järnbruk, exempelvis Matfors.
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Figur 46. Regionerna i Västernorrlands (Y) län. Legend, se figur 10.
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9.19 Z-LÄN, JÄMTLANDS LÄN
Inledning
Jämtlands län består av både Jämtlands landskap och Härjedalens landskap och är
indelad i tre regioner som är starkt präglade av naturgeografin. Transportmönstret styrs
av terrängen och vägarna är i huvudsak lokaliserade till vattendrag och sjösystem.
Utmed delar av Indalsälven löper järnvägen och i nord-sydlig riktning går Inlandsbanan.
Norrlands inland, region 31
Bebyggelsen etablerades i viss mån under medeltid, men framförallt etablerades bebyggelsen i form av nybyggen under främst 1700- och 1800-talen. Regionen ligger i sin
helhet över högsta kustlinjen. Den omfattar ett myckets stort område som till största
delen består av ödemarker med stora mängder skogs- och myrmarker, framförallt granskog. Bebyggelsen är glest lokaliserad och består ofta av få gårdar som ligger invid små
sjöar eller vattendrag. Den är vanligen lokaliserad till sedimentjordar. Några större
vattendrag hör till regionen såsom Hårkan, Ströms-Vattudal, Ljusnan och Ljungan.
Jordbruksnedläggningen och frånflyttningen är stor. Små samhällsbildningar ofta
knutna till sockencentrum.
Fjälltrakterna, region 34
Mot Norge ligger fjällkedjan Kölen. Bebyggelsen tillkom som nybyggen under framförallt 1800-talet. Den är mycket glest liggande ofta knutna till sedimentjordar. Kalfjäll
och gles skog av gran och björk präglar vegetationen. Västjämtland blev tidigt ett centrum för svensk turism och den är fortfarande idag utbredd såväl sommar som vintertid.
Stora herrgårdslika jaktvillor byggda av grosshandlare vid sekelskiftet 1900 är ett
särdrag för denna region. Det förekommer en stor förtätning av fritidshus på sina håll.
Utmarkerade vandringsstråk för såväl sommar- som vinterbruk genomkorsar landskapet
på många ställen.
Storsjöbygden, region 37
En centralbygd som helt ligger över högsta kustlinjen. Områdena utgör troligen världens nordligaste största sammanhängande jordbruksområde. Storsjön och delar av
Indalsälven utgör centralbygderna. Den öppna marken är ofta lokaliserad till den kalkhaltiga moränleran eller på sedimentjordar och fick sin nuvarande omfattning under
1800-talet. Den finns vanligen i sluttningar ned mot sjöar och vattendrag eller i krönlägen (lidlägen). Bebyggelsen består idag vanligen relativt stora byar vilka oftast ligger på
stora avsatser likt ett pärlband utmed dalgångarna eller som en spridd klunga i krönlägen. Jordbruket består av småbruk och är i huvudsak baserad på kött- och mejeriproduktion. Mellan odlingsmarkerna finns skogsmarker, främst gran. Gränsen mellan de
båda är skarp. Igenplanteringen av åkermark är inte stor. Skogsbruket är omfattande och
utgör en av de viktigaste näringarna. Vattendragen är vanligen reglerade för vattenkraft.
Här och var har vindkraftverk börjat etableras.
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Figur 47. Regionerna i Jämtlands (Z) län. Legend, se figur 10.
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Figur 48. Region 37, Storsjöbygden. I den nordöstra delen av regionen ligger bebyggelsen på höjder i landskapet, s.k. lidlägen. Med sina gräsbesådda åkrar öppnar sig dessa
höjder som öar i det omgivande skogshavet. Den öppna marken ligger vanligen på den
ena sidan av höjden beroende på nattfrosten. Bebyggelsen i form av enskilda gårdar
eller små gårdsklungor är spridd över området. Vägarna är vanligen knutna till vattendrag eller sjösystem och gör avstickare till lidbyarna.
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9.20 AC-LÄN, VÄSTERBOTTENS LÄN
Länet omfattar tre regioner och karaktäriseras naturgeografiskt av de stora älvarna samt
att norrlandsterrängen som här når ända ut till kusten. Kommunikationsstrukturen följer
förutom den längs kusten gående europaväg 4, nästan uteslutande älv- och ådalgångarna. Många vägar strålar samman i Lycksele.

Figur 49. Regionerna i Västerbottens (AC) län. Legend, se figur 10.

Skogs- och myrlandskapet, region 31
Områdets bebyggelselägen etablerades huvudsakligen fr.o.m. 1600-talet. Regionen
sammanfaller i stort sett med lapplandsdelen nedanför fjällkedjan. Landskapet är
omväxlande plant med omfattande myrarealer och sjöar och kuperat med moränformationer och restberg. Från nordväst till sydost flyter tre större älvar, Ångermanälven,
Umeälven, och Vindelälven, varav de förra är kraftigt utbyggda med vattenkraft medan
den senare ännu är orörd. Den agrara bebyggelsen, är dels knuten till stränderna av de
”sel” som skaptas där älvarna utvidgat sig till långsmala sjöar, dels till lidlägen, på
sydsidan av moränformationer (drumliner), allt i syfte att minska frostrisken. Jordbruksinriktningen har väsentligen varit inriktad på boskapsskötsel och ansenliga arealer
myrar har därför utnyttjats för slåtter liksom översvämningsmarker (”raningar”) intill
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vattendragen. De agrara bosättningarna har gått kraftigt tillbaka sen mitten av 1900-talet
och ödeläggelsen är omfattande. Den huvudsakliga näringen utgörs idag av skogsbruk.
Området utgör vinterbetesland för renskötseln och innehåller ett större antal samebyar.
Kommunikationsstrukturen löper traditionellt sett längs med älvdalarna. Tvärs dessa
förbinder inlandsbanan de äldre kyrkbyarna som därmed har vuxit ut till mindre orter.
Fjälltrakterna, region 34
Den ursprungligen agrara bebyggelsen (nybyggen och lägenheter från 1800-talets andra
hälft och tidigt 1900-tal) är i hög grad knuten till dalgångar i fjällvärlden där extrema
sydlägen varit en förutsättning för odlingsverksamhet, uteslutande av potatis (exempelvis Potatisbacken i Ammarnäs). Den dominerande näringen har emellertid varit renskötsel för vilken fjällvärlden utgör sommarbetesland och har tidigare bedrivits i kombination med jordbruk och boskapsskötsel. Idag dominerar turistnäringen fjällvärldens byar
med tradition från tidigt 1900-tal.

Figur 50. Region 34, Fjälltrakterna. Sent etablerade fjällägenheter vid kanten av fjällvärlden. Jordbruksverksamheten varade en kort tid och är idag nedlagd. De tidigare
öppna betes- och slåttermarkerna växer sakta igen med buskar och träd som på
bilden. Detta område är ett väglöst land och de enda sätten att transportera sig är med
båt och till fots.

Kustslätten och älvdalarna, region 35
Jordbrukets agrara bebyggelselägen etablerades huvudsakligen under medeltid. Kustområdet kännetecknas av ett relativt flackt landskap med en jordbruksbygd knuten till
sedimentjordar intill flacka dalgångar och älvstränder. Den agrara bebyggelsen domineras av relativt stora byar, inte sällan med ett traditionellt byggnadsbestånd med stark
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regional prägel, lokaliserade på långa rader ovanför älvsluttningarnas odlingsmarker. De
senare är ofta uppdelade på långsmala skiften som löper från bebyggelsen till älv- eller
sjökant, markerade av diken. Inriktningen på boskapsskötsel ger sig bland annat till
uttryck i karaktäristiska ladlandskap. I de mellanliggande skogsområden består bebyggelsen av småbyar och ensamgårdar intill mindre sjöar. Den industriella verksamheten
är främst kuten till den norra delen där Skellefteåfältets malmtillgångar präglat
näringsinriktningen.
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9.21 BD–LÄN, NORRBOTTENS LÄN
Länet består av tre regioner och karaktäriseras naturgeografiskt av de stora älvarna samt
att norrlandsterrängen som här når ända ut till kusten. Kommunikationsstrukturen följer
förutom den längs kusten gående europaväg 4, nästan uteslutande älv- och ådalgångarna.

Figur 51. Regionerna i Norrbottens (BD) län. Legend, se figur 10.
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Skogs- och myrlandskapet, region 31
Bebyggelsen inom regionen består av nybyggen etablerade under 1600-, 1700- och
1800-talen. Landskapet är kulligt och ligger både under och över högsta kustlinjen. Det
omfattar ett mycket stort område som till största delen består av ödemarker med stora
mängder skogs- och myrmarker. Framförallt är det barrskog även om inslaget av löv på
sina ställen är stort, framförallt mot fjällen. De större älvarna genomkorsar landskapet
exempelvis Pite-, Rone-, Lule- och Torneälven. Bebyggelsen ligger glest, består ofta av
få gårdar och många gånger lokaliserad till ett lidläge (i en sluttning, nedanför krönet på
en höjd) eller nära små sjöar eller vattendrag. Där är den vanligen lokaliserad till sedimentjordar. Jordbruksnedläggningen och frånflyttningen är stor inom regionen Jordbruksmarkerna kännetecknas därför av en begynnande igenväxning. En stor del av jordbruken har ett samiskt ursprung och de samiska ortnamnen är många. Skogsbruket är
omfattande. Större samhällen är helt och hållet knutna till gruvindustrin, exempelvis vid
Kiruna och Gällivare. Inom området finns enstaka mindre samhällsbildningar såsom
Pajala och Överkalix, ofta knutna till sockencentrum.
Fjällen, region 34
Områdets bebyggelse etablerades framförallt under 1900-talet. Området ligger i sin
helhet över högsta kustlinjen. Fjällkedjan har några av Sveriges högsta toppar. Landskapet är trädfritt utom i dalgångarna där det växer lövskog. Bebyggelsen är mycket
glest liggande, ofta knutna till sedimentjordar och tillkom som s.k. nybyggen. Den
ligger i små dalgångar och sträcker sig ända inpå fjällen, s.k. fjällägenheter. Dessa jordbruk är inte längre i drift varför de öppna markerna sakta växer igen. Kalfjäll och gles
skog av gran och björk präglar vegetationen. Rennäringen är utbredd. Fjällen utnyttjas
också av turism såväl sommar som vinter. Stora områden är avsatta som nationalparker.
Kustslätten och älvdalarna, region 35
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under framförallt medeltid. Området ligger i sin helhet under högsta kustlinjen. Området är relativt flackt och genomkorsas av ett flertal stora älvdalar, Pite, Lule, Råne och Kalix älvdal liksom Tornedalen.
Bebyggelsen består av ensamgårdar som ligger högt i terrängen. De ligger på rad likt ett
pärlband utmed, älvdalarnas och de mindre vattendragens stora avsatser eller terrassbildningar och ger ett bylikt utseende. Utmed havsvikarna ligger bebyggelsen hopgyttrad i större samlingar. Gårdarna utgör småbruk. Sett i ett riksperspektiv är åkerbruket
marginellt. På denna odlas till övervägande del vall. Nedanför åkermarken tar fuktigare
områden vid innan strandkanten. Stora arealer jordbruksmark har genom tiderna vunnits
genom landhöjningen. Mellan älvdalarna breder skogen ut sig och där saknas i princip
bebyggelse. Större delen av området utgör därför glesbygd. Skogen är barrskog och
innehåller många myrmarker. Vid älvmynningarna finns städerna: Haparanda, Kalix,
Luleå och Piteå som förbinds av E4:an. Ute i skärgårdsbandet finns stor fritidshusbebyggelse.
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Figur 52. Region 35, kustslätten. Landskapet nära kusten är flackt men kantas av
barrskogsklädda höjder. Genom området rinner ett vattendrag. Bebyggelsen är
lokaliserad på rad utmed den raka landsvägen, därigenom får den ett radbyliknande
utseende. Jordbruksmarken är uppdelad i långsmala skiften som löper vinkelrätt mot
vägen. Skiftena avgränsas med diken. På åkrarna odlas vall. Gräs har även tidigare
varit en viktig del i den boskapsdominerade jordbruksekonomin, vilket är tydligt med
hänsyn till de många små ängsladorna som fortfarande finns kvar ute på fälten. Där
vattendraget mynnar ligger små samhällen med fiskehamn.
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Landskapets karaktärsdrag
Landskap är en företeelse som blir allt vanligare att förhålla sig
till inom offentlig planering. Inte minst beror detta på att Sverige
är på väg att ratiﬁcera Europarådets landskapskonvention, precis
som så många andra europeiska stater hittills gjort. I Sverige kommer arbetet med att beakta landskap i samband med planering och
byggande av väg därför att intensiﬁeras framöver. Forskningen inom
landskapsområdet är omfattande, men denna skrift riktar sig till
planerare, utredare och handläggare som inte är vana att arbeta
med landskapets karaktärsdrag.
I denna publikation lyfts landskapets karaktär fram. Sverige ser
mycket olika ut från norr till söder. Bakom detta ligger såväl vissa
generella som vissa unika drag. Dessa ger en identitet till landskap
som människor förhåller sig till varje dag, många gånger omedvetet. Därför ﬁnns det ibland en logik i att ta hänsyn till landskapets
karaktär genom anpassning av ny infrastruktur. I texten ges tips om
möjligheter och tillvägagångssätt.
Sverige har indelats i 37 övergripande regioner som bygger på landskapets stor-former, såväl de naturliga som de av människan präglade. Till varje region hör en kortare textbeskrivning. Flera regioner
har dessutom tecknats av en illustratör för att öka förståelsen av de
olika regionernas karaktär.
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