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VänerKuSten. Varierande 
kuststräcka längs Vänern med 
stora upplevelsevärden. 

DalBoSlätten. Flackt odlingsland-
skap i sydöst, med spridda gårdar och 
tydligt framträdande landmärken. 

Kroppefjäll. Framträdande, skog-
klätt höjdparti mitt i Dalsland, med branta 
sidor mot omgivande landskap.

BacKlanDSKapet. Mjukt böljande 
och varierat landskap i sydväst med om-
växlande skog, odlings- och betesmark.

SjölanDSKapet. Kuperat 
och sjörikt område i nordöstra 
Dalsland.

MyrMarKerna. 
Mossrikt, flackt område 
i mellersta Dalsland.

VIlDMarKSoMrÅDet. 
Kuperat skogsområde i nordväst 
med stark vildmarksprägel. 

Dalsland är ett Sverige i miniatyr – ett variationsrikt 
landskap med höga berg och djupa sjöar, storskog, 
myrar och bördig slätt. Här finns en skönhet att vårda 
och lyfta fram – till glädje både för bofasta och till
fälliga besökare. Projektet Dalslands vägmiljöer syftar 
till att utveckla och framhäva landskapets upplevelse
värden. I den här skriften ges några exempel på vad 
man kan göra för att skapa en omväxlande och intres
sant resa, samtidigt som landskapets värden berikas.
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En glimt av sjön lättar upp

Ofta döljs det vackra landskapet bakom ridåer av sly. 
Att röja fram utblickar är en av de viktigaste, och 
tacksammaste, åtgärderna för att ge trafikanterna en 
mer omväxlande resa.

Kontakta gärna Vägverket för att få råd och stöd 
vid den här typen av åtgärder i direkt anslutning till 
vägen. Skogsstyrelsens lokala kontor i Bäckefors kan 
ge råd om hur röjningen bör utföras med hänsyn till 
exempelvis fågelliv och landskapsbild.
 

LIANe. Vid Liane, efter väg 166 mellan Dalskog 
och Bäckefors, har utsikten mot Teåkersjön tagits 
fram genom röjning och gallring. Tidigare syntes 
inte sjön från den här platsen efter lövsprickningen. 
Röjningen har utförts av ett av Skogsstyrelsens så 
kallade Gröna lag och finansierats av Vägverket. 
Markägaren, som håller betesdjur, har stängslat så 
nära vägen som möjligt så att djuren kan hjälpa till 
att bibehålla den vackra utblicken. 
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NÄSÖLeN. Väg 2219 mellan Gunnarsnäs och 
Ingribyn löper längs sjön Näsölen. Markägaren har 
gjort en insats för att lyfta fram traktens skönhet 
genom att gallra och stamma upp björkarna vid sjö-
kanten. Det blir ett vackert samspel mellan de öpp-
na markerna, träden och sjön.
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Landmärken ger vägledning

Större byggnader, som till exempel 
silor eller kyrkor, drar blickarna 
till sig och hjälper trafikanten att 
orientera sig. 

Särskilt i slättlandskapet blir 
dessa landmärken också en väl
kommen kontrast, och hjälper 
till att berätta något om trakten. 
Kyrkorna visar dessutom bygdens 
indelning i socknar och försam
lingar. 

Kyrkor är ofta placerade så att de 
ska synas vida omkring. Numera 
har vegetationen på många håll 
skapat ridåer som gör kyrkorna 
mer eller mindre osynliga.

SILON I BRåLANDA. Silon utgör ett 
landmärke för den som färdas längs väg 
45. När silon blev färgsatt på ett sätt som 
stämmer väl med det omgivande landska-
pet innebar det ett lyft för helheten. Från att 
ha varit en dyster betongklump blev silon 
en vacker symbol för det spannmålsprodu-
cerande Dalsland.

BRåLANDA kyRkA. Vid Brålanda kyr-
ka har församlingen ombesörjt gallring och 
röjning mellan kyrkan, Frändeforsån och väg 
45 så att kyrkan blir mera synlig från vägen 
också på sommaren.
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En stimulerande paus

En pausplats är ett nytt inslag i vägmiljön, som 
skapats på försök inom ramen för projektet 
Dalslands vägmiljöer. Den  är ett mellanting 
mellan en enkel pficka och en rastplats, och ger 
möjlighet att lyfta fram vackra platser där man 
vet att besökare gärna stannar till. 

Inom projektet har sex sådana pausplatser an
lagts på ställen som framhäver den landskapstyp 

de ligger inom. Vägverket har svarat för anlägg
ningsarbetena efter samråd med lokala represen
tanter, föreningar, närboende, kommuner med 
flera. Platserna har utrustats med möbler som så 
långt möjligt utformats av lokala hantverkare, 
utifrån traktens material och landskapets karak
tär. Lokala föreningar har huvudansvaret för att 
platserna sköts och underhålls.
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UTSIkTeN. Den första pausplatsen som anlades i projektet (och som också 
är landets första) ligger vid Utsikten norr om Ed, längs väg 2183 mellan Ed och 
Nössemark. Platsen ägs av Dals Eds kommun, som i sin trädvårdsplan angett att 
sluttningen ned mot Stora Le ska hållas öppen för att bevara den storslagna ut-
sikten. Kommunens arbetsmarknadsenhet har tillverkat möbler av ek efter förlaga 
från den gamla möbel som sedan länge stått på platsen.

Detaljer som parkeringens avgränsning mot naturmarken – stenbumlingarna 
– har utformats med tanke också på att barn på bilresa har ett stort behov av lek 
och rörelse när man stannar till.
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HUNDUDDARNA. En annan pausplats har anlagts vid 
Hunduddarna, norr om Torrskog längs väg 2212 mellan 
Bengtsfors och Lennartsfors. Platsen utgör en del av den 
gamla väg som blev över när den tidigare tvära kurvan fick 
en mjukare utformning. 

Markägare är en privatperson som ställt sig positiv till 
att marken utnyttjas för detta ändamål. Lokala hantver-
kare har svarat för utformningen av möbler och räcke. 
Utrustningen stämmer väl med platsens karaktär och visar 
att Torrskogsborna är stolta över den vackra platsen.
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Historien berättar

Pausplatser kan också med fördel användas för 
att berätta något om traktens historia. Lagom 
mycket information, prydligt utformad på lätt
lästa tavlor, ger besökaren något extra och lockar 
kanske till fler besök i omgivningarna.

Informationen vid pausplatserna har strikt 
begränsats till sådant som rör natur och kultur 
medan kommunal eller kommersiell information 
hänvisas till annan plats.

ekHOLmeN. Vid Ekholmen längs väg 166 mellan 
Mellerud och Dals Rostock har en pausplats anlagts. 
Markägare är Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen som upp-
låtit platsen och svarat för att den röjts så att man fått fram 
en vacker björkdunge. 

Platsen och dess omgivningar är intressant både natur-
geografiskt och kulturhistoriskt. Lokala krafter har utformat 
informationstavlor som berättar om vad som finns i den när-
maste omgivningen. 
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Här finns mer att se och uppleva

Särskilt när man färdas genom glesbebyggda 
trakter är varje avbrott intressant. Kanske stimu
leras man till och med att stanna och kliva ur 
bilen, och få en naturupplevelse på köpet. Ibland 
behövs det inte mer än att det som finns till för 
ortsbefolkningen görs tillgängligt – och synligt 
– också för förbipasserande gäster i landskapet.

kNÄ SjÖ. Väg 166 mellan Bäckefors och Ed går tvärs 
igenom ett vidsträckt område med mossar och myrmar-
ker, med Tingvallamossen som den största och mest väl-
bekanta. I anslutning till pausplatsen vid Knä sjö har ett 
fågeltorn byggts. Arbetet har utförts av arbetsmarknads-
enheten i Bengtsfors kommun i samverkan med Bäckefors 
Hembygds- och Framtidsförening och med ekonomiskt stöd 
av Västkuststiftelsen och Vägverket. Länsstyrelsens natur-
vårdsenhet har satt upp informationstavlor som berättar om 
traktens flora och fauna. Samma information finns också vid 
en p-ficka som anlagts intill Tingvallamossen, på en plats där 
en stig leder upp till en utsiktsplats på Furukullen. Därifrån 
har man en vid utblick över myrlandskapet.
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BRÄCkeTjÄRN. Det kan räcka med ganska enkla anord-
ningar för att en plats ska bli inbjudande. Vid Bräcketjärn på 
vägen från Bengtsfors mot Torrskog har markägaren jämnat 
av marken, röjt och gallrat och försett platsen med en enkel 
sittmöbel som passar platsens karaktär och skala.
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Dalslands vägmiljöer är ett FUDprojekt (forsk
ning, utveckling, demonstration) som letts och 
bekostats av Vägverket under åren 2004–2006. 
Det har bedrivits i nära samarbete med lokala 
och regionala organ, föreningar och byalag. 
Syftet har varit att utveckla vägmiljöerna så att 
landskapets upplevelsevärden tas tillvara och 
framhävs, men också att finna former för samver
kan och utbyte som kan bli till nytta även efter 
att projektet avslutats.

Kontakta gärna någon av organisationerna 
nedan om du har en idé eller ett förslag som du 
behöver råd och stöd för att genomföra.

Vart vänder jag mig?

Inom projektet Dalslands vägmiljöer har också upprättats ett gestalt-
ningsprogram med en utförligare beskrivning av landskapet och 
dess möjligheter, förslag på hur drift- och underhållsåtgärder bör 
genomföras med mera. Gestaltningsprogrammet, som har publi-
kationsnummer 2005:63 kan beställas från Vägverket, Butiken, 
tel 0243-755 00 eller via e-post vagverket.butiken@vv.se

• Byalag, hembygdsförening eller annan lokal 
organisation

• Dalslands Föreningsallians, tfn 0530-129 05, 
 epost: forening06@yahoo.se
• Kommunpolitiker, se respektive kommuns 

hemsida på Internet
• Kommunens förvaltning för gator och vägar, 

plan, miljö eller kulturfrågor
• Vägverkets lokalkontor i Vänersborg tfn vx 

0771-119 119, kundtjänst för väg och trafikfrå
gor 0771-24 24 24. Epost: vagverket.got@vv.se 

• Skogsstyrelsen: Distriktskontoret Fyrbodal 
 tfn 0522-817 00
• Länsstyrelsen: Ansvariga tjänstemän för natur

vård, kulturmiljövård, landsbygdsutveckling, 
 tfn vx 052160 50 00, www.o.lst.se. 

Länsstyrelsen bör alltid kontaktas om man 
planerar att göra ingrepp i naturmiljön, ofta 
krävs tillstånd eller samråd.
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Dalslands vägmiljöer är ett forsknings- 
och utvecklingsprojekt med syfte att 
lyfta fram landskapets skönhet för 
dem som färdas på vägarna.

Den här skriften visar hur man med 
relativt enkla medel kan skapa mervär-
den för trafikanterna: öppna en utsikt, 
skapa en pausplats, väcka intresset 
för bygdens historia.

På köpet får invånarna en vackrare 
omgivning att leva och bo i.


