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Miljökvalitetsmål:

Riksdagen har antagit 16 
nationella miljökvalitetsmål 
som ska kunna uppnås 
inom en generation och 
som ska vara vägledande 
för arbetet mot ett ekologiskt 
hållbart samhälle. Flera av 
dessa berörs av Vägverkets 
verksamhet.

Inledning

Varför landskapsanalys?
Denna landskapsanalys utgör en del av Vägverket Region 
Mitts arbete med de av riksdagen antagna 16 nationella 
miljökvalitetsmålen.

I rapporten Vägverkets inriktningsdokument för natur, kultur 
och friluftsliv i vägmiljö (Vägverket, 2006) beskrivs hur 
Vägverket ska arbeta för att bidra till de svenska miljömålen. 
Ett övergripande mål anges vara att väghållningen ska leda till 
att: “Vägen bidrar till att upprätthålla ett landskaps utmärkande 
karaktär, som är resultatet av påverkan av och samspel mellan 
naturliga och/eller mänskliga faktorer. Vägen lyfter fram 
upplevelsen av landskapets kvaliteter.” 

Angreppssättet, där ett landskapsperspektiv används, ligger även 
i linje med den Europeiska landskapskonventionen. 

Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande 
karaktärsdragen som kännetecknar Dalarnas län och dess 
olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har 
stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och 
friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i 
väghållningen. 

Resultatet av analysen ska användas vid framtagande av 
skötselmål för varje driftsområde och upphandlingskrav i 
funktions- och standardbeskrivningar för drift och underhåll. Den 
kan också användas vid beskrivning av miljöaspekter för vissa 
vägprojekt. Rapporten syftar även till att öka medvetenheten om 
landskapsvärden i Dalarnas län bland anställda på Vägverket 
Region Mitt och bland entreprenörer som arbetar med  drift och 
underhåll av vägar i länet. 

Landskapskonventionen:

Konventionen har tillkommit 
på initiativ av Europarådet 
med målet att lyfta fram 
landskapets betydelse för 
människan. Konventionen 
slår fast att de europeiska 
landskapens kvalitet 
och mångfald utgör en 
gemensam resurs och att 
det är viktigt att samarbeta 
om skydd, förvaltning och 
planering av denna resurs.
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Läshänvisning
Rapporten är indelad i tre delar; Beskrivning av väganknutna 
värden, Riktlinjer för skötsel och Driftsområden - karaktärer 
och prioriterade områden. De metoder som använts i projektet 
beskrivs i två Bilagor. 

Beskrivning av väganknutna värden innehåller tre kapitel. De två 
första kapitlen, Landskapets karaktärer och Vägarna i landskapet, 
ger en översiktlig beskrivning av de karaktärsområden som 
används i rapporten. Det tredje kapitlet, Väganknutna företeelser, 
beskriver företeelser som påverkas av och har anknytning till 
vägar i Dalarnas län. 

Riktlinjer för skötsel innehåller förslag på hur drift- och 
underhåll kan genomföras för att bevara och utveckla värden i 
de prioriterade områden som pekas ut i denna rapport.

Driftområden - karaktärer och prioriterade områden är indelat 
i ett kapitel för vardera driftområde. Driftområdets olika 
landskapskaraktärer beskrivs först kortfattat. 

Därefter presenteras områden inom driftområdet som innehåller 
särskilt höga värden för natur, kulturmiljö och/eller friluftsliv och 
som därför har valts ut som särskilt prioriterade skötselområden. 
För varje prioriterat område föreslås vilka principiella riktlinjer 
för skötsel som kan tillämpas.

I Bilagorna Metodbeskrivning och Vägindex beskrivs hur 
landskapsanalysen utförts, hur de prioriterade områdena valts ut 
och hur vägindexet tagits fram.



Beskrivning av väganknutna värden
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Landskapets karaktär
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,  vattendrag och väldränerade stråk som åsar 
och bergssluttningar. 

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
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 jordbruket 
numera spelar en försumbar roll. I södra delen av området har 
bebyggelsen inte sällan en bakgrund som bergmansbyar. 

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 på 
sluttningar högt i terrängen och har i områdets västra delar ofta 
en bakgrund som finnbosättningar. 

Kring Dalälven har landskapet en mer mellansvensk 
jordbrukskaraktär med smala och flikiga dalgångar  där 
sedimentjordar skapat goda förutsättningar för åkerbruk. 
Bebyggelsen utgörs 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 följer åsarnas längdriktning.
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Områdena över högsta kustlinjen i västra och 
norra Dalarna
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 följer 
också vattendragen i form av glesa bebyggelserader. Några 
byar har utvecklats till mindre samhällen som 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  fäbodbebyggelsen 
kvar och utnyttjas idag huvudsakligen för fritidsändamål vilket 
gör att 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. Jordbruket är i stort utsträckning nedlagt 
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
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 både i tätare koncentrationer 
och glest utspridda. Särskilt längs Västerdalälven kan det ibland 
vara svårt att uppfatta var en by slutar och nästa tar vid.
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Siljansområdet
Centralbygderna kring Siljan är knutna till de kalkrika markerna 
omkring gränsen till högsta kustlinjen, på sluttningarna ner mot 
de större sjöarna och på höjderna där ovanför. Odlingsmarkerna, 
i huvudsak bestående av gräsvallar, ligger därför både på 
sediment och moränjordar. 

Den speciella arvpraxis (realarvet) som kulturhistoriskt sett 
resulterat i starkt uppsplittrade ägo- och brukarförhållanden, 
präglar till vissa delar fortfarande 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 som idag är under starkt igenväxande. 
Bebyggelsen ligger i allmänhet högt i landskapet och byarna är 
ofta påfallande stora, oregelbundna (gyttriga) med tätt liggande 
gårdar och rikligt med traditionella timmerbyggnader. 

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.

Fjälltrakterna
Bebyggelsen i Dalälvens övre del mot Särna etablerades redan 
på 1700-talet men nybyggandet 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. 

Vandringsleder 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.

Motstående sida:

Kartan visar indelningen 
av landskapskaraktärer i 
Dalarnas län. Indelningen 
är en generalisering 
över områden som är 
någorlunda homogena 
vad gäller till exempel 
bebyggelsestruktur, 
geologi, historisk och 
nutida markanvändning 
och infrastruktur. 
Gränserna är dock inte 
så exakta som denna 
kartbild anger. En 
landskapskaraktär glider 
snarast över i nästa.
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Vägarna i landskapet
Till de modernare fjärrvägarna hör v 70 som löper i nordostlig 
riktning från Avesta ända till norska gränsen och därmed 
genomkorsar hela landskapet. Europaväg 45 är en viktig 
förbindelselänk från Västsverige medan v 50 passerar i nordsydlig 
riktning i den mer tättbefolkade östra delen av landskapet. I 
dalarna finns även en ganska stor mängd lokala vägar som är 
byggda i relativt sen tid mellan skogsmarksbyar 

Dalarna upp visar en stor mängd välbevarade vägar, i många 
fall med sträckningar som kan spåras tillbaka till 1600-talet eller 
ännu tidigare. I och med att många av de mindre vägarna funnits 
under lång tid har de ofta använts för att avgränsa fastigheter och 
på så sätt styrt, och styrts av, utvecklingen av kulturlandskapet. 
Många av de mindre vägarna har över tid moderniserats men 
kan trots detta ofta vara väl inpassade i det omkringliggande 
landskapet.

Åsar och älvstränder har på grund av att de är väldränerade och 
lätta att följa under lång tid utgjort viktiga kommunikationsstråk. 
I Dalarna utgör Dalälven och Badelundaåsen sådana viktiga 
stråk.  
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Väganknutna företeelser

Kulturhistoriskt intressanta vägar
Vägarnas placering och utformning i landskapet berättar en 
historia om äldre tiders vägbyggnadsteknik, hur kulturlandskap 
och samhällen utvecklats och hur människor färdats. Flera 
av vägarna vi färdas längs idag har använts av våra förfäder i 
århundraden och vägarna utgör en viktig del av vårt gemensamma 
kulturarv. Vägverket har sedan 1995 haft uppdraget att kartlägga 
kulturmiljövärden knutna till landets vägar. Målet är att 
säkerställa ett hänsynstagande till dessa värden i planering, drift 
och underhåll.

En kartläggning av kulturhistoriska vägar i Dalarnas län gjordes 
2002. Kartläggningen resulterade i att ett 60-tal vägar i länet 
lyftes fram som speciellt intressanta, och att ytterligare ett stort 
antal bedömdes ha vissa värden. De högst prioriterade vägarna 
presenteras i rapporten Kulturvägar i Dalarna- Kulturhistorisk 
inventering av allmänna vägar (Länsstyrelsen i Dalarna 2002). 
Mer information om kulturhistoriskt intressanta vägar finns i 
publikationerna: Kulturhistoriska vägar i region Mitt - Metod 
för urval av inventerade vägar samt förslag till prioriteringar 
(Vägverket Region Mitt, 2005) och Vägars kulturvärden 
(Riksantikvarieämbetet, 1997). Kartläggningen av Dalarnas läns 
kulturhistoriskt intressanta vägar finns även som GIS-skikt. 

Artrika vägkanter
Sveriges vägkanter innehåller bitvis en artrikedom i nivå med 
landets artrikaste ängsmarker. Eftersom arealen ängsmarker 
minskat kraftigt i Sverige är flera av ängarnas växter hotade 
eller under stark tillbakagång. Vägkanterna har därmed en viktig 
roll att fylla när det gäller att värna dessa växter. Blommande 
och artrika vägkanter bidrar också till en positiv upplevelse för 
trafikanterna.

För att bevara och utveckla artrikedomen längs de svenska 
vägarna har Vägverket sedan 1994 arbetat med ett program 
för skötsel av vägkanter. Målet är både att bevara och utveckla 
vägkanter som redan har höga botaniska värden och att utveckla 
artrikedomen längs övriga vägkanter. Som en del i Vägverkets 
projekt ingår att märka ut artrika vägkanter med för ändamålet 
framtagna skyltar. Inventeringar av artrika vägkanter i Dalarnas 
län har utförts mellan 1995 och 2003 och en skötselplan har tagits 
fram. I skötselplanen har 55 vägkanter valts ut som särskilt värda 
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att bevara. Utöver dessa har ett hänsynsområde, Siljansbygden, 
pekats ut som ett område där floravärdena generellt sett är  
höga.

Mer information om artrika vägkanter finns i Vägverkets 
publikationer: Skötselplan för artrik vägkant Dalarnas län 
(Vägverket Region Mitt, 2003), Artrikare vägkanter – en 
idéskrift (Vägverket,1996) och Vägkantsfloran (Vägverket, 
1999). Kartläggningen av Dalarnas artrika vägkanter finns även 
som GIS-skikt.

Turistvägar
En turistväg är en väg som är intressant för turister. Attraktionen 
kan ligga både i att de går genom vackra landskap och att de 
leder fram till eller passerar intressanta turistmål. Det kan sägas 
finnas tre sorters turistvägar; de som har en officiell status som 
turistvägar och därmed fått den brunvita turistvägsskylten, de 
som genom hävd blivit turistvägar och de som genom lokala 
initiativ lanseras som turistvägar. Många av vägarna har särskilda 
namn som tagits fram för att locka turister.

Det finns idag ingen fullständig kartläggning av turistvägar i 
länet. 

Milstolpar
Milstolpar är en viktig del i vägarnas kulturhistoria. Milstolpar 
började användas för att ange avstånd längs de svenska vägarna 
vid mitten av 1600-talet. Avståndet mellan stolparna markerades 
som 1/4, 1/2, 3/4 och 1 mil av dåtidens mil (ca 10 689 m). 
Stolparna som först tillverkades i sten eller trä, och från 1700-
talet och framåt även i gjutjärn, kan ha många olika utseenden. 
Det är dock vanligt att det, utöver avståndsinformation, finns 
årtal, kunglig krona och dåvarande landshövdingens initialer. 
Stolparnas betydelse för Vägverket minskade när metersystemet 
infördes i Sverige 1878. Många stenar har därefter avlägsnats 
eller förfallit. 

Ingen ingående genomgång av milstolpar i Dalarnas län har 
utförts, men information om milstenars placering finns att få i 
Fornminnesregistret som även finns som GIS-skikt. 

Alléer och solitärträd
Alléer och solitärträd utgör viktiga inslag i vägmiljön. De 
fungerar som landmärken, utgör en del av vägarnas kulturhistoria 
och har ofta höga estetiska värden. Gamla alléer och solitärträd 
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med solbelysta stammar utgör också viktiga bo- och växtplatser 
för sällsynta insekter, mossor och lavar. Vägverkets mål är att 
både alléer och solitärträd ska vara ett vanligt förekommande 
inslag i vägmiljön. 

En inventering av landsvägsalléer i Dalarnas län utfördes 1999. 
Den visade att länet har ett för regionen stort antal alléer och 
att ett flertal av alléerna kräver intensifierad skötsel för att 
bevara sina värden. Alléerna i landskapet är i regel kopplade 
till äldre bruk och kyrkor. Mer information om länets alléer 
finns i publikationen Landsvägsalléer i Vägverket Region Mitt 
(Vägverket Region Mitt, 2002).

Vägbroar
Vägbroar, både nya och gamla, utgör ett viktigt inslag i vägmiljön 
och har ofta både höga estetiska och kulturhistoriska värden. 
Många broar som tagits ur drift ligger i anslutning till nyare 
vägar och är viktiga bärare av historien om äldre tiders vägar. 

Vägverket har tagit fram en Nationell plan för bevarandevärda 
broar (Vägverket, 2005). Inom ramen för detta projekt har ett 
GIS-skiskt med bevarandevärde broar i Dalarna tagits fram.  
Utöver de broar som nämns i denna rapport har även flera broar 
av lokalt och regionalt intresse identifierats av Vägverket. 

Rastplatser
Attraktiva rastplatser på regelbundna avstånd längs vägarna bidrar 
både till ökad trafiksäkerhet och en trevligare resa. Rastplatser 
ger möjlighet för bilisten att på ett trafiksäkert sätt göra ett snabbt 
stopp för att titta på och fotografera det omgivande landskapet, 
eller för att stanna lite längre för att äta och vila. 

I ett landskap som Dalarna med många smala vägar genom med 
höga upplevelsevärden kopplade till natur- och kulturlandskapet 
är möjligheten att stanna till särskilt viktig. Servicegrad 
och utseende kan variera mycket, från stora rastplatser med 
restaurang och kiosker till små naturrastplatser med ett ensamt 
picknickbord. I publikationen Naturrastplatser - en idéskrift 
(Vägverket, 1999) finns möjlighet att läsa mer om rastplatser i 
allmänhet och naturrastplatser i synnerhet. 

Andra väganknutna objekt
Minnesstaner restes tidigare ofta efter ett avslutat bro- eller 
vägbygge. Utseendet kan variera mycket, från välhuggna stenar 
till naturstenar med enkla inskriptioner. Andra objekt som 
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präglar upplevelsen av vägarna är t.ex. vägräcken, spruthus 
telefonstolpar, elledningar, postlådor, mjölkbord, grindar, 
gravfält, bensinpumpar, anslagstavlor och gästgiverier. I denna 
rapport har det inte funnits möjlighet att ta hänsyn till denna 
typ av objekt. Däremot förekommer de ofta som inslag längs de 
vägar som utpekats som kulturhistoriskt intressanta vägar eller 
turistvägar. 

Skyddade områden
Med skyddade områden menas nationalparker, naturreservat och 
Natura 2000-områden. Vägar som passerar genom, eller intill, 
skyddade områden ska enligt Vägverkets nationella mål skötas 
enligt den skötselplan som tillhör området. 

Vägarnas drift- och underhåll får inte ha negativ inverkan på 
de värden som skyddas. Mer information om länets skyddade 
områden finns på Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida; www.w.lst.
se. De skyddade områdena finns även som GIS-skikt.

Vägars påverkan på djurlivet
Vägar har stor påverkan på djurlivet. Den största påverkan är 
den barriäreffekt vägarna innebär för både större och mindre 
djurs spridning i landskapet. Med rätt utformning, skötsel och 
underhåll kan dock t.ex. vägtrummor och viltpassager minska 
vägars barriäreffekter. 

För vissa djur kan vägen till och med utgöra en spridningsväg, 
d.v.s. öka möjligheterna för arten att sprida sig. Vägverket 
arbetar med flera projekt för att minska vägars negativa effekter 
på djurlivet. I denna analysen har dock dessa faktorer inte tagits 
med.

Värdefulla vatten- och våtmarksområden
Vägars påverkan på värdefulla vatten- och våtmarksområden kan 
vara stor. En våtmarks eller en sjös tillrinningsområde kan vara 
mycket stort vilket för att vägsalt och andra föroreningar, liksom 
dämnings- och dräneringseffekter, kan påverka naturvärden 
inte bara i vägens absoluta närhet utan även en bit bort från 
vägområdet.

Dalarnas län är rikt på värdefulla vatten- och våtmarksområden 
och väganknutna naturvärden är inte lika nära kopplade till 
våtmarker som hävdad jordbruksmark. I analysen har därför 
endast de mest värdefulla våtmarkerna tagits med.



Riktlinjer för skötsel
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Till vem riktar sig förslagen?
Nedan föreslås skötselåtgärder som syftar till att bevara, utveckla 
och lyfta fram väganknutna kultur-, natur- och friluftslivsvärden. 
Många åtgärder kan utföras som en del av Vägverkets drifts- 
och underhållsarbete. Övriga åtgärder kan genomföras av andra 
intressenter i samarbete med Vägverket. Exempel på berörda 
intressenter turistorganisationer, Länsstyrelsen, Länsmuseet och 
lokala organisationer.

Skötselförslag

Skötsel 1 – Artrika vägkanter och ängs- och 
betesmarker
I områden med en stor del artrika vägkanter i kombination 
med ängsoch betesmarker bör skötseln inriktas på att få ett 
sammanhållet nät av artrika vägkanter som kan fungera som 
spridningskorridorer mellan ängs- och betesmarkerna.

Skötsel 2 – Ängs- och betesmarker
Där ängsmarker förekommer i anslutning till vägen bör 
möjligheten att sluta avtal som innebär att brukaren slår även 
detta område mot viss ersättning utredas. Där betesmarker 
förekommer i anslutning till vägen bör brukaren uppmuntras 
att flytta ut stängslet ända ut till vägkanten, om så är möjligt, 
så att djuren även betar vägrenen/diket. För vissa känsliga 
arter är dock bete inte lämpligt. Samråd bör därför ske med 
Länsstyrelsen. Lantbrukaren bör uppmuntras att söka miljöstöd 
från Länsstyrelsen.

Skötsel 3 – Artrika vägkanter
För att upprätthålla och gynna artrikedomen i de artrika 
vägkanterna bör dessa slås årligen. För att vara så gynnsam som 
möjligt bör slåttern inte utföras för tidigt och inte för sent. I de 
flesta områden bör slåttertidpunkten infalla mellan tidigast 15 
juli och senast 31 augusti. En viktig faktor för att upprätthålla 
och gynna artrikedomen är att gräs, örter och vedartade skott 
som slagits av samlas in i samband med slåttern eller senast 
några dagar efteråt. Hittills har dock Vägverket inte kunnat hitta 
några metoder för insamling av avslaget material som bedömts 
som ekonomiskt rimliga. Möjligheten att söka miljöstöd från 
Länsstyrelsen bör utredas. Artrik vägkant där djurstängslet är 
placerat i kanten av vägen. 17



19

Skötsel 4 – Information om artrika vägkanter
Redan idag finns skyltar uppsatta vid de artrika vägsträckorna 
(se bild t.h.). För att visa upp vägsträckorna ytterligare kan 
information om sträckorna med artrika vägkanter läggas ut på 
internet, läggas in i GPS-kartor, beskrivas i foldrar m.m. Denna 
information skulle kunna användas både för den som aktivt vill 
söka upp vägsträckorna och för den som råkar stöta på en skylt 
under resan. För att underlätta för den intresserade att hitta rätt 
vägsträcka kan varje sträcka ges ett eget ID-nummer som skrivs 
ut på skylten och som återfinns i de olika medierna.

Skötsel 5 - Information om kulturhistoriska vägar
För att lyfta fram länets kulturhistoriskt värdefulla vägsträckor 
kandessa skyltas på samma sätt som artrika vägkanter i 
skötselförslag 4.

Skötsel 6 – Kulturhistoriska vägar
Inför planeringen av projekt som kan innebära en förändring 
av vägen, bör kulturhistorisk expertis tillfrågas, även om 
förändringen förväntas bli liten.

Skötsel 7 – Landskap med särskild kulturhistorisk 
prägel
Områdets ålderdomliga prägel gör att det är viktigt att bevara 
sträckning och utformning även för vägar som inte klassats 
som kulturhistoriskt intressanta. Inför planeringen av projekt 
som kan innebära en förändring av vägar i området, bör därför 
kulturhistorisk expertis tillfrågas.

Skötsel 8 – Milstolpar
I de fall vägar tidigare har kantats av milstolpar som nu finns 
förvarade på annan plats bör dessa återföras till sina ursprungliga 
platser längs vägen. Detta är speciellt viktigt längs kulturhistoriska 
vägar och i landskap med särskild kulturhistorisk prägel.

Skötsel 9 – Utblicksröjning
Längs turistvägar och vägar med höga upplevelsevärden bör 
en plan finnas för vilka sträckor det är angeläget att siktröja 
regelbundet. Eftersom siktlinjer ofta kan öppnas upp/ växa igen 
i takt med att nya hyggen uppkommer och gamla växer igen bör 
en sådan utblicksröjningsplan ses över med jämna mellanrum. 
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Skötsel 10 – Naturrastplatsers placering
Längs turistvägar bör det finnas en tät tillgång till naturrastplatser 
placerade på strategiska platser med utsikt över landskapet. Om 
det vid en del särskilt vackra utblickar inte finns plats för en 
rastplats, bör det finnas plats för att köra av vägen och gå ut och 
titta.

Skötsel 11 – Naturrastplatsers utformning
Naturrastplatser bör utformas så att det både finns möjlighet att 
sitta i anslutning till parkeringen och en bit ifrån i naturen.

Skötsel 12 – Information om skyddade 
naturområden
För att lyfta fram skyddade områden och göra en rastplats 
intressant kan rastplatser med information om det skyddade 
området anläggas där turistiskt intressanta vägar passerar 
skyddade naturområden. Rastplatsen kan både vara en enkel 
vägficka där man kan stanna och sträcka på benen eller en 
naturrastplats med bord, parkering m.m. Samråd kring detta bör 
ske med Länsstyrelsen.

Skötsel 13 – Information om kulturhistoriska miljöer
För att lyfta fram kulturhistoriska miljöer och göra en rastplats 
intressant kan rastplatser med information om omgivande 
landskap anläggas där turistiskt intressanta vägar passerar 
kulturhistoriska miljöer. Rastplatsen kan både vara en enkel 
vägficka där man kan stanna och sträcka på benen eller en 
naturrastplats med bord, parkering m.m. Samråd bör ske med 
Länsstyrelsen.

Skötsel 14 – Rastplatser i GPS
För att underlätta för bilisten kan rastplatser läggas in i GPS-kartor. 
I informationen kan det förslagsvis framgå vilken service som 
finns, om rastplatsen vinterväghålls och om rastplatsen har några 
speciella värden t.ex. vackra utblickar eller informationsskylt 
om intilliggande natur- eller kulturmiljö.
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Skötsel 15 – Rastplatser i annans regi
I dagsläget finns flera rastplatser som anlagts av, och sköts 
av, lokala föreningar. Vägverket bör hitta former för att 
säkerställa en bra skötsel av dessa rastplatser och för att, i de 
områden där behov finns, uppmuntra fler liknande alternativ. 
För att ansvarsfördelningen ska bli tydlig för besökaren kan ett 
anslag finnas på platsen som tydliggör vem som ansvarar för 
rastplatsens skötsel och vem besökaren ska kontakta om något 
behöver åtgärdas på rastplatsen.

Skötsel 16 – Skyddade områden
När en väg passerar ett skyddat område skall vägområdet skötas 
i enlighet med områdets skötselplan.

Skötsel 17 – Platsanpassad vegetation
Vid sådd av vegetation längs vägarna bör gräs och örter som 
smälter in i omgivande miljö, både i färgskala och struktur, 
väljas.

Skötsel 18 – Varsam dikning
Dikning (dikesrensning) bör inte ske slentrianmässigt utan bör 
endast genomföras på platser där ett faktiskt behov finns. Vid 
dikning kan man vidta ett antal åtgärder för att de negativa 
effekterna på natur-, kultur- och estetiska värden ska bli så små 
som möjligt. Vid dikningen bör ytterslänten i så stor utsträckning 
som möjligt lämnas intakt. I de flesta fall räcker det att endast 
återställa dikesbotten till ursprunglig nivå och på så sätt skona 
både inner- och ytterslänter. Om schaktning av slänter ändå 
måste genomföras bör den befintliga markvegetationen återföras 
till platsen efter schaktningen. 
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Driftområden - karaktär och prioriterade områden
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Landskapets karaktär
Avesta driftområde omfattar större delen av Avesta och Hedemora 
kommuner samt mindre delar av Säter och Faluns kommuner. 
Driftområdet omfattar delar av regionerna Bergslagen och 
Västerdalälven och nedre dalarnas jordbruksbygder.

Bergslagen
Bebyggelsen i denna del av bergslagen har ofta en bakgrund 
som bergmansbyar. De skogrika trakterna hyser i huvudsak 
ensamgårdar och enstaka mindre byar där jordbruket numera 
spelar en försumbar roll. Dessa utgörs av större och mindre byar 
utan regelbunden struktur. I hyttområden ligger bebyggelsen 
nära vattendragen dit de äldre småindustrierna var lokaliserade. 
Det förekommer att hela hus är byggda i slaggsten och på 
sina håll syns ruiner av masugnar.  Driftområdet sträcker sig 
en god bit in i Gävleborgs län och inkluderar där bland annat 
jordbrukslandskapet i Torsåkersdalen ingår med Torsåkers 
kyrkby och en rad mindre bergsmansbyar och hyttor. 

I ytterområdena, som karaktäriseras av en skogs- och bruksbygd, 
förbinder ett glesare vägnät bruken och byarna.

Väg 270, 266, 68 och 70 utgör de viktigaste kommunikations-
lederna. I ytterområdena förbinder ett glesare vägnät bruken och 
bergsmansbyarna.

Västerdalälven och nedre dalarnas jordbruksbygder.
Älvdalslandskapet utgörs inom Avesta driftområde den 
sydostligaste delen av det sammanhängande jordbrukslandskapet 
längs med Dalälven. Området är relativt flackt och består till 
stor del av bördiga sedimentjordar som nu nyttjas i ett relativt 
storskaligt jordbruk. Älven är i sig en dominerande del av 
landskapet. Stora delar av bosättningarna och vägnätet har rötter 
i järnåldern och älvlandskapets förhistoriska bygder är Dalarnas 
fornlämningstätaste. 

Väldränerade åsbildningar och älvstränder har under lång tid 
utgjort viktiga kommunikationsstråk och det är också här vi 
hittar stora delar av dagens vägnät. Vägnätet är därför relativt tätt 
i området och förbinder de många byarna och spridda gårdarna 
med varandra.

Viktiga vägar i området är väg 70 som går i nordvästlig riktning 
parallellt med Dalälven mellan Avesta och Hedemora, väg 68 
mellan Avesta och Storvik, samt riksväg 80 mellan Hofors och 
Falun i nordligaste delen av driftområdet. 

Avesta driftområde
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PRIORITERADE OMRÅDEN

1. Torsåkersdalen (Prioritet 1)
Området består av Torsåkersdalen och anslutande fjärrvägar 
som går som ekrarna i ett nav från Torsåkers gamla kyrkby ut 
till bergsmansbyarna i dalens ytterkanter. 

Värdet består av den ålderdomliga vägstrukturen som 
samverkar med höga landskapsvärden. Genom byarna går 
vägarna tätt inpå de karaktäristiska stora bergsmansgårdarna 
och kantas av kulturhistoriskt intressanta landskap med gamla 
timmerbyggnader, slåtter- och betesmarker, hägnader, milstolpar, 
väghållningsstenar, och hyttruiner. Områdets vägkanter har 
delvis höga floravärden som ytterligare förstärks av en god 
förankring i omkringliggande landskap. Järnhanteringen har en 
lång tradition i dalen med flera intressanta lämningar i anslutning 
till vägarna.

Vägarna 511, 513 och väg 512 utgör ett vägnät i Torsåkers gamla 
centralbygd som tillsammans bildar en tydlig äldre vägstruktur 
och utgör en viktig del i Torsåkersdalens riksintresseområde för 
kulturmiljö. Vägarna 510 och 515 förbinder Torsåkersbygden 
med omkringliggande områden och går delvis genom skogsmark. 
Båda vägarna har en ursprunglig sträckning, kantas av en rad 
milstenar och är delvis utpekade som artrika vägkanter med 
kalkpräglad och ängsartad vegetation. Väg 515 passerar även 
odlingslandskapet i Gustavsberg och Ho samt ett riksintressant 
våtmarkskomplex som delvis hävdas genom bete.  

Skötseln bör inriktas på att bevara de kulturhistoriska värdena 
(skötsel 5, 6, 7, 8), på att bevara och vidareutveckla de artrika 
vägkanterna (skötsel 1, 2, 3, 4) och på att lyfta fram de turistiska 
värdena (skötsel 9, 10, 11, 12).

2. Dalälven från Uppbo till Hedemora (Prioritet 1)
Området sträcker sig utmed Dalälven från Uppbo ner till 
Hedemora, men inkluderar även flera anslutande vägar. Värdena 
består i den rika kulturmiljön och de många välbevarade 
vägarna, men även naturvärden kopplade till det gamla 
odlingslandskapet.

Längs med Dalälven sträcker sig ett sammanhängande 
jordbrukslandskap med utspridda större utskiftade gårdar. 
Vägarnas bibehållna sträckning och bevarade följsamhet till 
topografin med smal vägbana och tydlig kontakt med det 
omgivande landskapet gör att upplevelsevärdena är stora 
i området. I stort sett hela det prioriterade området utgör 

Fotokollage motstående 
sida:

Övre kollaget: 
Karaktärsbilder från det 
varierade och starkt 
kulturpräglade landskapet i 
Bergslagen. 

Nedre kollaget: Det 
storkskaliga och flacka 
odlingslandskapet kring 
Västerdalälven.
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riksintresse för kulturmiljö, och en stor del är även riksintresse 
för naturmiljö. 

Väg 751 är en lång välbevarad vägsträcka följer Dalälvens 
östra strand och passerar bytomter som ligger i lägen från 
järnåldern och längs vägen ligger utskiftade gårdar. Områdets 
långa odlingskontinuitet spelas i ett flertal utpekade ängs- 
och hagmarker samt tre artrik vägkant-objekt (väg 747, 752, 
764).  Många vägnära objekt som träd, häckar, staket och 
uthusbyggnader ligger tätt intill vägen. Väg 759 och 762 är båda 
exempel på vägar i ett jordbrukspräglat bergsmanslandskap och 
har flera väganknutna kulturmiljövärden som milstolpar och 
stenräcken. Väg 764 passerar välbevarade bruksmiljöer med 
imponerande alléer vid Stjärnsund och är en del av den gamla 
landsvägen mot Gästrikland. 

Skötseln bör inriktas på att bevara de kulturhistoriska värdena 
(skötsel 5, 6, 7, 8) och på att lyfta fram de turistiska värdena 
(skötsel 9, 10, 11, 13). För vägarna som är utpekade som artrik 
vägkant (väg 752, 747, 764) och omges av Ängs- och hagmarker 
(väg 763, 747, 270) bör skötseln inriktas på att bevara och 
utveckla floravärdena (Skötsel 1, 2, 3,4 )

3. Dalälven från Avesta till länsgränsen (Prioritet 1)
Området inkluderar bruks- och odlingslandskapet kring nedre 
Dalälven från Avesta till länsgränsen mot Gävleborg. Nedre 
Dalälven är ett av landets mest värdefulla naturområden och har 
även en rik kulturmiljö

Stora riksintresseområden för både natur- och kulturmiljö finns 
i området. Värdena utgörs av öppna, svagt kuperade och till stor 
del sammanhängande odlingslandskap med höga kulturhistoriska 
och estetiska värden, där det ålderdomliga vägsystemet och 
bruksmiljöerna utgör värdebärare. Vissa strandmiljöer präglas 
även av slåtterängar och fäboddrift med särskilt höga natur- och 
kulturvärden. 

En stor andel av vägarna i området har utpekats som kultur-
historiskt intressanta av länsstyrelsen. Från riksintresset för 
kulturmiljö i Grytnäs utgår vägarna 730 och 731 som båda 
har en ålderdomlig sträckning och utgör en viktig del av 
riksintresset. I den östra delen av området präglas vägnätet av det 
småskaliga bruks- och odlingslandskapet, med flera välbevarade 
kulturmiljöer och vägar kantade av milstolpar. Väg 717 kantas 
av alléträd, stenmurar samt fornlämningar från järnålder och 
bergsbruk. 

Skötseln bör inriktas på att bevara de kulturhistoriska värdena 
(skötsel 5, 6, 7, 8) och på att lyfta fram de turistiska värdena 
(skötsel 9, 10, 11, 13).
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Landskapets karaktär
Driftområdet omfattar landskapstyperna Bergslagen och i den 
allra nordligaste delen även Västerdalälven och nedre dalarnas 
jordbruksbygder. De kommuner och större samhällen som 
innefattas är Ludvika, Smedjebacken, Borlänge och Säter.

Bergslagen
Södra delen av driftområdet har en stark bergslagsprägel som 
karaktäriseras av bruk belägna i skogsbygd och samhällen 
uppbyggda kring gruvor och industrier. Traditionella 
jordbruksbygder med medeltida sockencentra ligger kring 
de större sjöarna Barken och Väsman. Området kring sjöarna 
ligger under högsta kustlinjen och förutsättningarna för odling 
är goda. Här har tidiga bosättningarna etablerats och man har 
hittat gravar och järnframställningsplatser från järnåldern. Mot 
Kopparbergsgränsen är det långt mellan de små byarna, som till 
största delen är belägna vid låglänta sjöstränder insprängda i 
skogslandskapet.

Väg 50 och 66 knyter ihop de största samhällena i driftområdet. 
Väg 245 är en viktigt öst-västlig förbindelse i detta område som 
i övrigt mest genomkorsas av lokala småvägar.

Västerdalälven och nedre dalarnas jordbruksbygder.
Centralbygder kring Dalälven där odlingslandskapet vilar på 
sedimentjordar. De slättartade områdena kring nedre Dalälven 
utgör utpräglade jordbruksbygder med relativt flack terräng 
intill älven som här och var bryts av raviner och barrskogsklädda 
höjder. Större sammanhängande jordbruksområden finns även i 
anslutning till Dalälvens biflöden Ljusterån norr om Säter och 
Norån/Grängshammarsån sydväst om Borlänge. Bebyggelsen 
består till största delen av mindre byar, lokaliserade till svaghöjder 
ute i odlingslandskapet. 

Riksväg 70, som förbinder de större orterna utmed nedre 
dalälven, utgör den viktigaste vägen i detta område. Vägnätet i 
övrigt är tätt och till stora delar ålderdomligt. Längs Dalälven går 
de äldsta landsvägarna på strömryggarna på båda sidor om älven. 
Älvbrinkarna är ofta väldränerade och har därför varit lätta att 
ta sig fram på under alla årstider. Badelundaåsens förlängning 
sträcker sig genom området och utgör ett viktigt vägstråk från 
förhistorisk tid.

Borlänge driftområde
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Prioriterade områden

4. Bergsbrukslandskapet öster om Smedjebacken 
(Prioritet 2)
Området omfattar de tre vägarna 670, 671 och 675 i sydöstra 
delen av driftområdet. Området karaktäriseras av små 
bergsmansbyar med mindre områden uppodlad mark omgivna 
av stora sammanhängande skogsområden. Vägarna slingrar fram 
mellan byarna och har samtliga en mer eller mindre välbevarad 
sträckning och följsamhet till terrängen. Flera av byarna har en 
ålderdomlig bystruktur och välbevarade byggnader och utgör 
riksintressen för kulturmiljövården. Längs med vägarna finns 
även ett antal milstolpar bevarade. 

Väg 671 och 675 slingrar fram i höga och torra lägen genom 
bergsmanslandskapet. Vägen är ett bra exempel på gamla vägar 
som förbinder olika bruk och väg 671 är därför klassad som 
riksintresse för kulturmiljövården. Väg 670 går genom hävdat 
odlingslandskap och ålderdomliga byar. Upplevelsevärdet är 
stort och i byarna är vägmiljön värdefull. Gamla byggnader med 
träd, häckar och grindstolpar i gråsten ligger intill vägen. 

Skötseln bör inriktas på att bevara de kulturhistoriska värdena 
(skötsel 5, 6, 7, 8) och på att lyfta fram de turistiska värdena 
(skötsel 9, 10, 11, 12).

5. Odlingslandskapet och bergsbrukslandskapet 
öster och söder om Borlänge (Prioritet 2)
Området utgörs av kulturlandskapet öster och söder om Borlänge, 
samt anslutande vägar i bergsbrukslandskapet söder om detta. 
Värdena besår i huvudsak i vägarnas bevarade sträckning och 
följsamhet till topografin, men det finns även naturvärden 
kopplade till det gamla odlingslandskapet i området. I området 
finns en stor mängd fornlämningar, riksintressen för både natur- 
och kulturmiljö, ängs- och hagmarker samt ett antal bevarade 
mil- och väghållningsstenar.

Öster om Borlänge finns ett nät av vägar (799, 800, 806, 807 
och 814) i gamla sträckningar som trots att de till stor del 
moderniserats fortfarande har kvar mycket av sin gamla karaktär. 
Väg 650 och 790 skiljer sig från det småskaliga vägnätet öster 
om Borlänge och är fjärrvägar genom skogsmark. Väg 650 har 
även artrika vägkanter och passerar genom en gammal gruvbygd 
som är av riksintresse för kulturmiljön.
Delar av väg 654 och 655 ingår i Silverringen som är en 
kulturslinga och ett ekomuseum som går genom Silvbergs och 

MOTSTÅENDE SIDA:

Övre kollaget:

Stora delat av 
driftområdet utgörs av 
Bergslagensskogsbygder 
där fjärrvägar binder 
ihop  spridda bruk, 
gruvlämningar och 
sjönäraodlingslandskap.  

Nedre kollaget:

Det älvnära och 
flacka landskapet 
längs Västerdalälven 
och i nedre Dalarans 
jordbruksbygder präglas 
av de bördiga sediment 
jordarna och har en lång 
odlingshistoria.
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Säters bergslagsområden med gamla bruk och odlingslandskap. 
Skötseln bör inriktas på att bevara de kulturhistoriska värdena 
(skötsel 5, 6, 7, 8), och på att lyfta fram de turistiska värdena 
(skötsel 9, 10, 11, 12). Väg 650 har höga floravärden och här bör 
skötseln inriktas på at att bevara och vidareutveckla de artrika 
vägkanterna (skötsel 1, 2, 3, 4)

.
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Landskapskaraktär
Driftområde Malung domineras helt av landskapskaraktären 
Områdena över högsta kustlinjen i västra och norra Dalarna, 
men inkluderar i sin norra del även södra delarna av Dalarnas 
fjälltrakter.

Fjälltrakterna
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. Vegetationen består 
i övrigt av gran- och björkskog Detta är fjällkedjans sydligaste 
del med förekomst av kalfjäll. Vandringsstråk för såväl sommar- 
som vinterbruk genomkorsar landskapet på många ställen. 
Området präglas idag av turismen, framförallt vinterturismen, 
med stora turistanläggningar och  förtätning av fritidshus i 
Sälenfjällen.

Stora delar av regionen är väglöst land. Riksväg 71 är mycket 
viktig för turistnäringen då den utgör transportled till de kända 
vintersportorterna Särna och Sälen.

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. Området har en starkt kuperad norrlandsterräng som 
är rik på sjöar och myrområden. Från nordväst till sydost rinner 
Västerdalälven samt ett flertal åar.  Älvlandskapet bildar ett stråk 
vars odlingsmarker vilar på smala sedimentavlagringar intill 
älven med slåttermarker och ängslador omgivet av höglänta 
områden och fjäll. 

Bebyggelsen följer också vattendragen i form av glesa 
bebyggelserader. Några byar har utvecklats till mindre samhällen 
som traditionellt sett har etablerats med en specialiserad 
industriell verksamhet som grund. 

Ovanför dalgångarna är bebyggelsen knuten till sjöslänter och 
till åsarnas lider. Bosättningarna i skogsmarkerna 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 huvudsakligen för fritidsändamål, vilket innebär att de 
närmaste markerna hjälpligt hålls öppna av estetiska skäl. 
Jordbruksverksamheten är i stor utsträckning nedlagd i området 

Malungs driftområde
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och skogsbruket dominerar de areella näringarna.

Riksväg 71 och E45 utgör de viktigaste kommunikationslederna 
i detta omrde. Rv 71 följer Västerdalälvens östra sida och utgör 
därmed ett viktigt lokalt stråk eftersom att det sammanbinder 
större delen av orterna, medan E45 mer har karaktären av 
genomfartsled.  De flesta övriga vägarna i området är relativt 
sent byggda och förbinder de små byarna längre bort från 
Västerdalälven.

MOTSTÅENDE SIDA:

Odlingsmarken i Västra 
Dalarna är begränsad och 
knuten till dalgången längs 
med Västerdalälven. 

Vägnätet är i övrigt glest 
och går genom ett kuperat 
skogs- och myrlandskap 
(längst ner t.v.)
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Prioriterade områden

6. Övre Västerdalälvens dalgång (prioritet 2)
Det prioriterade området består av vägarna längs med 
Västerdalälvens dalgång från Östra Tandö i söder till Sälen i 
norr. Området har värden för såväl natur och kultur som turism.

Västerdalälven löper som en livsnerv genom området och kring 
älven uppstod de äldsta bosättningarna i området. Älven har här 
smalnat av och omgärdas av ett smalt band av uppodlad mark 
på de flacka älvstränderna, med branta och imponerande berg 
på ömse sidor som fond.  En stor mängd fornlämningar, varav 
många militära befästningar, visar på områdets rika historia. 
I älvens dalgång norr och söder om Lima finns även ett antal 
värdefulla ängs- och betesmarker.

Väg 1049 går mestadels en bit in ifrån älven med 
odlingslandskapet på östra sidan och bebyggelsen på den västra. 
Landskapet kring älvfåran när relativt flackt och vägen går lågt 
i landskapet i kontrast till de höga skogsklädda bergen omkring. 
Det småskaliga odlingslandskapet längs med vägen har höga 
natur- och kulturvärden. Längs med väg 1051 som ansluter norrut 
finns två delsträckor som är utpekade som artrik vägkant. I långa 
partier går vägen precis intill älven och ibland går den längre 
upp i odlingslandskapet. Båda vägarna erbjuder vackra utblickar 
över älvdalen och odlingslandskapet kring vägen. Vägarna på 
den västra sidan om älven förbinds med riksväg 71 via ett flertal 
broar och korta tvärvägar (1045, 1046, 1047) varav tre är gamla 
smala broar som utpekats som kulturhistoriskt intressanta. 

Skötseln bör inriktas på att utveckla de artrika vägkanterna 
(skötsel 1, 2, 3,4) bevara de kulturhistoriska värdena (skötsel 5, 
6, 7) och på att lyfta fram de turistiska värdena (skötsel 9, 10, 
11, 12). 
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Vägindexet väger samman natur-, kultur- 
och friluftsvärden längs en specifik vägsträcka. 
Ett högt index indikerar att vägsträckan rymmer 
många värden medan ett lågt värde indikerar 
få värden. Vid avgränsningen av prioriterade 
områden har vägindexet kompletterats med 
bedömningar i fält. För en mer ingående
beskrivning av vägindex, se bilaga 1 och 2.
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Driftsområde Nås
Driftområde Nås består av Karaktärsområdena Bergslagen, 
Västerdalälven och nedre dalarnas jordbruksbygder samt 
Dalarna ovanför högsta kustlinjen. Driftområdet inkluderar 
delar av Ludvika, Leksand, Vansbro och Gagnef kommuner.

Bergslagen
Denna del av bergslagen karaktäriseras av bruk belägna i 
skogsbygd och glest liggande samhällen uppbyggda kring gruvor 
och industrier. Området är kuperat och byar och samhällen är 
i huvudsak belägna vid de många mindre vattendragen och 
sjöarna.  

Västra bergslagens vägnät är glest och karaktäriseras till stor 
del av fjärrvägar, varav många fortfarande är grusbelagda.  
Avstånden mellan byarna är stora. Väg 550 förbinder bruksorterna 
Fredriksberg, Gravendal, Strömsdal och Nittkvarn och är ett fint 
exempel på en sådan gammal fjärrväg. Väg 245 är en viktig öst-
västlig förbindelse i området och riksväg 50 utgör den viktigaste 
nordsydliga förbindelsen.  

Områdena över högsta kustlinjen i västra och norra 
Dalarna
Driftområde Nås del av denna region har en kuperad 
norrlandsterräng dominerad av barrskog med insprängda 
sjöar och myrområden. Bebyggelsen är knuten till dalgångar, 
sjöstränder och till åsarnas lider. Bosättningarna domineras av 
ensamgårdar och mindre byar som tidigare ofta utgjort fäbodar 
till byarna i centralbygderna vid Västerdalälven. Här och var 
finns emellertid fäbodbebyggelsen kvar och utnyttjas idag 
huvudsakligen för fritidsändamål, vilket gör att de närmaste 
markerna till viss del hålls öppna av estetiska skäl. Jordbruket 
är till stor del nedlagt i området och skogsbruket dominerar de 
areella näringarna. 

Vägarna går i de flesta fall på skrå en bit ovanför de sanka dalarna 
och följer terrängen i både plan och profil. 

Västerdalälven och nedre dalarnas jordbruksbygder.
Älvdalslandskapet utgörs inom Nås driftområde av en rad 
jordbrukslandskap med rötter i förhistorisk tid, samt skogsklädda 
älvstränder på svaga sluttningnar däremellan. 

Kulturlandskapet domineras av Västerdalälven. Mockfjärd, 
Floda, Björbo, Nås och Järna är områdets centralorter som ligger i 

Nås driftområde
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ett sammanhängande stråk av jordbruksbygd längs med älvfåran 
med slåttermarker och ängslador omgivet av höglänta områden. 
Till skillnad från jordbruksområdena vid nedre Dalälven finns här 
på flera håll sammanhängande skogsområden som når ända ner 
till älvstränderna. Jordbruksmarken ligger som på ett pärlband 
utmed älven i anslutning till de större byarna och samhällena.  
Stora delar av det flacka skogslandskapet mellan samhällena i 
anslutning till älven utgörs av vidsträckta våtmarker.

Älvstränder har under lång tid utgjort viktiga kommunikationsstråk 
och det är också här vi hittar stora delar av dagens vägnät. 
Riksväg 71 som är den viktigaste genomfartsleden följer älvens 
norra sida, men har på sedare tid dragits om på flera ställen 
för att ta genvägar genom skogsmarken där älven har ett mer 
slingrande lopp. 

Motstående sida:

Övre raden:

Flera av broarna över 
västerdalälven är 
välbevarade monument 
över gamla tiders 
ingenjörskonst.

Nedre kollaget:

Området kring 
Västerdalälven utgörs 
i driftområdet av såväl 
vidsträcka låglänta 
jordbruksmarker som 
kuperad kuperad 
skogsmark. 
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Prioriterade områden

7. Nedre Västerdalälven (prioritet 2)
Området omfattar vägarna genom odlingslandskapet längs 
med Dalälven mellan Dala-Floda och Skamhed öster om 
Vansbro. Värdena består till största delen av kulturmiljöer och 
landskapsbildsvärden i anslutning till Dalälven. 

Väg 71 följer västerdalälvens norra sida och är en viktig turistväg 
för resande mot Sälen. Området mellan Nås och Dala Järna 
utgör riksintresse för kulturmiljövården och älven är i sin helhet 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. I området finns på 
vissa håll även värdefulla våtmarker och ängs- och betesmarker 
i anslutning till vägarna. Väg 535 följer landskapets topografi 
genom Ilbäckens och Skålös odlingslandskap som har ett stort 
upplevelsevärde. Vägarna 531 och 533 går på södra sidan av 
Västerdalälven mellan Vansbro och Nås, genom det älvnära 
odlingslandskapet. Området kring Morn och Grånäs samt Nås 
är klassade som riksintressen för kulturmiljövården och kan 
upplevas från väg 533 och väg 71. I Snöborg finns också en 
speciell hängbro över Västerdalälven som byggdes 1925. Flera 
av vägarna i området har bevarade milstenar.

Skötseln bör inriktas på att bevara de kulturhistoriska värdena 
(skötsel 5, 6, 7, 8) och på att lyfta fram de turistiska värdena 
(skötsel 9, 10, 11, 13).
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Rättviks driftområde

Landskapskaraktär
Driftområdet innefattar landskapskaraktärerna Siljansbygden, 
Områdena över högsta kustlinjen i västra och norra Dalarna 
och Bergslagen.  

Områdena över högsta kustlinjen i västra och norra 
Dalarna, region 31
Driftområde Rättviks del av denna landskapskaraktär utgörs 
av en starkt kuperad norrlandsterräng som är rik på sjöar och 
myrområden. 

Bebyggelsen är knuten till dalgångar, sjöslänter och till åsarnas 
lider och domineras av ensamgårdar och mindre byar, ofta 
med en kulturhistorisk bakgrund som fäbodar till byarna i 
centralbygderna. Här och var finns fäbodbebyggelsen kvar och 
utnyttjas idag huvudsakligen för fritidsändamål, vilket gör att 
de närmaste markerna till viss del hålls öppna av estetiska skäl. 
Jordbruket är till stor del nedlagt i området, även om markerna 
fortfarande hålls öppna på många håll. I den nordöstra delen 
av driftområdet har en stor del av byarna etablerats av finska 
nybyggare. Här är bebyggelsen är småskalig, och består i 
huvudsak av glest liggande gårdar i sydsluttningar.

Riksväg 50 är den viktigaste fjärrvägen och genomkorsar området 
i Nord-sydlig riktning. I östra delen av driftområdet finns stora 
sammanhängande områden utan allmänt vägnät. Vägarna går i 
övrigt i de flesta fall på skrå en bit ovanför de sanka dalarna och 
följer terrängen i både plan och profil. 

Bergslagen
Södra delen av driftområde utgörs av norra Bergslagens 
vidsträckta skogsbygder i angränsning till Hälsingland samt 
blandbygderna kring byarna nordost om centralorten Falun. 
Även i detta område har fäbodbruket varit en viktig del av 
försörjningen. Bosättningar har först etablerats kring sjösystemet 
i Svärdsjö. Här har bebyggelsen närmast storbykaraktär i likhet 
med byarna i Siljansområdet. Ett flertal bruk och mindre hyttor 
ligger utspridda i anslutning till de mindre och medelstora 
vattendrag som genomkorsar området.

Vägnätet är i öster glest, medan den västra delens central- och 
jordbruksbygder gett upphov till ett mer finmaskigt vägnät. 
Flera av vägarna följer gamla betydelsefulla handelsvägar från 
stora kopparberget i Falun. Den sk Bergslagsdiagonalen utgörs 
av vägarna 888 och 880 och följer vattendrag och åsar genom 
östra dalarnas skogsbygder. 
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Siljansbygden 
Siljansbygden inom Rättviks driftområde utgörs av Nedansiljan 
som för de flesta representerar den typiska bilden av Dalarnas 
kulturlandskap. 

Den speciella arvspraxis (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 
historiskt har utnyttjats för höproduktion men är idag under starkt 
igenväxande. Jordbruksbebyggelsen ligger i allmänhet högt i 
landskapet och byarna är ofta påfallande stora och oregelbundna 
med tätt liggande gårdar och traditionella timmerbyggnader. 
Många byar har vuxit ut till mindre samhällen med modern 
villabebyggelse och i några fall till mindre städer.

Vägnätet är i större delen av området finmaskigt och förbinder de 
många småbyarna. Riksväg 70 är den viktigaste fjärrvägen och 
går i nord-sydlig riktning mellan Insjön, Leksand och Rättvik 
innan den viker av västerut genom skogarna till Orsa och Mora. 

Västerdalälven och nedre dalarnas jordbruksbygder.
Österdalälven passerar genom de sydvästligaste delarna av 
driftområdet. I detta område har landskapet en mer slättliknande 
karaktär och består av traditionella jordbruksbygder. Djura, 
Djurås, Gagnef, Djurmo och Sifferbo är alla byar eller 
samhällen som omges av större områden odlad mark. Jordbruket 
är till skillnad från i Siljansbygden här relativt storskaligt och 
rationellt. 

Mellan samhällena ligger mindre byar och ensamliggande 
gårdar som ett pärlband efter Dalälven. Terrängen är relativt 
flack intill älven men bryts här och var av raviner och 
barrskogsklädda höjder. Norr om de uppodlade markerna finns 
stora sammanhängande barrskogsområden i höglänt terräng. 
Bebyggelsen består av mindre byar lokaliserade till svaga 
höjder ute i odlingslandskapet. Gårdarna ligger både i tätare 
koncentrationer och glest utspridda.

Vägnätet följer Dalälven på ömse sidor. Riksväg 70 förbinder de 
större orterna på älvens norra sida medan en rad mindre vägar 
löper parallellt med älven på den södra sidan.

Motstående sida:

I driftområde Rättvik 
finns många av Dalarnas 
karaktäreistiska 
landskapstyper 
representerade. 

Övre raden: Nedansiljans 
bymiljöer och slingrande 
vägar är för många 
sinnebilden av Dalarna. 

Mellersta raden: Odlings- 
och bergsbrukslandskapet 
norr om Falun har en strak 
bergslagsprägel.

Nedre kollaget: Ås- och 
Sjölandskapet norr om 
Svärdsjö.
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Prioriterade Områden

8. Nedansiljan och övre Österdalälven (Prioritet 1)
En framträdande karaktär i detta område är den timmerhuskultur 
som kommer till uttryck i landskapets många byar, lador och 
fäbodar. Landskapet växlar från vida utblickar till täta bymiljöer 
med gårdar byggda i månghussystem och utgör ett unikt 
välbevarat jordbrukslandskap. 

Områdets främsta kvalitet är den ålderdomliga vägstrukturen 
som utgör är en viktig värdebärare i områdets kulturmiljö. 
Besöksturismen är mycket viktigt i området, och det är framför 
allt de genuina och välbevarade kulturmiljöerna som lockar 
turisterna till området. 

Majoriteten av de mindre vägarna har en ursprunglig 
sträckning och är utpekade som kulturhistoriskt intressanta. 
De karaktäristiska Siljansbyarna utgör ofta sammanhängande 
stråk där trånga bygator följer gårdsplatsernas gränser. 
Byggnader, staket, häckar och träd ligger tätt intill bygatorna. 
Majstångsplatser är vanligt förekommande i byarna och ligger 
ofta intill bygatan eller i en vägkorsning. I området finns en 
mycket stor mängd bevarade milstenar och väghållningsstenar 
och många hävdade ängs- och betesmarker. En stor del av den 
hävdade marken utgör riksintresse för naturmiljö och den rika 
flora som delvis finns bevarad i kulturlandskapet kring Siljan 
har gjort att hela siljansområdet pekats ut som skötselområde 
för artrik vägkant. 

Väg 579 passerar genom två områden klassade som riksintressen 
för kulturmiljövården, Häradsbygden och Sjöbotten. Området 
norr om Insjön genomkrisas av v 929 som slingrar fram genom 
det tätt bebyggda landskapet och från vägen ser man ut över 
kulturlandskapet.

Väg 916 är ett av många exempel på vägar som slingrar fram 
genom ett skogslandskap

med vidsträckta vyer mellan de täta bymiljöerna. Väg 920 löper 
längs med Siljans strand från Leksand förbi Tällberg genom 
ett ålderdomligt odlingslandskap och bjuder på flera platser på 
storslagna utsikter över Siljan.

Skötseln bör inriktas på att bevara de kulturhistoriska värdena 
(skötsel 5, 6, 7, 8), på att bevara och vidareutveckla de artrika 
vägkanterna (skötsel 1, 2, 3, 4) och på att lyfta fram de turistiska 
värdena (skötsel 9, 10, 11, 12, 13).
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9. Södra Siljansringen (Prioritet 2)
Området följer den kalkrika dalen, Siljansringen, där de goda 
förutsättningarna för odling gjort att byar etablerats tidigt. Ett 
par anslutande vägar (896, 889) ingår också, i första hand på 
grund av förekomsten av artrika vägkanter. 

Området har i första hand utpekats för sina naturmiljövärden 
men uppvisar även kulturvärden kopplade till det gamla 
odlingslandskapet i anslutning till byarna. Den kalkrika jorden 
kombinerat med lång odlingskontinuitet gör att förutsättningarna 
för artrika vägkanter på många håll är nära nog optimala. 
Nedansiljans ytterområden består för övrigt av skogiga trakter 
med fäbodar som i viss utsträckning blivit permanenta byar och 
finnbebyggelse. En del byar har en bakgrund som blandbyar 
med både fast bebyggelse och fäbodar. 

Vägarna 896 och 889 passerar genom ett öppet odlingslandskap 
med lång kontinuitet i Övre och Nedre Gärdsjö. Genom Övre 
Gärdsjö är bymiljön tät. Korsningen mellan vägarna i Gärdsjö 
värderas högt ur kulturmiljösynpunkt. Ett odlingslandskap 
med lång kontinuitet omger byn som ligger i högt läge med 
storslagen utsikt. I området är flera av vägarna utpekade som 
artrik vägkant (301, 889, 896). Länsväg 301 utgör troligen 
Dalarnas värdefullaste vägsträcka med stor artrikedom, variation 
i biotoper och förekomst av hotade och sällsynta arter. Sträckans 
värde höjs ytterligare av anslutande ålderdomlig kulturbygd.

Skötseln bör inriktas på att bevara och vidareutveckla de artrika 
vägkanterna (skötsel 1, 2, 3, 4) och på att lyfta fram de turistiska 
värdena (skötsel 9, 10, 11, 12).

10. Odlings- och bergsbrukslandskapet norr om 
Falun (Prioritet 2)
Området omfattar ett tätt nätverk av små välbevarade vägar 
mellan Grycksbo, Sundborn och Falun. Värdet består i första 
hand av en den ålderdomliga vägstrukturen och de typiska 
småskaliga bergslagsbyarna i anslutning till sjöar och mindre 
vattendrag.

Området inkluderar fyra mindre riksintressen för kulturmiljö, 
samtliga kopplade till bergsbruket och det småskaliga jordbruket.  
Närheten till Falun gör området attraktivt för turism och flera av 
småvägarna lämpar sig väl för cykling. 

Ett par av vägarna går till gamla fäbodvallar i skogen som omger 
de små byarna. I östra delen av området går fyra småvägar (871, 
872, 873, 874) som går genom det småbrutna landskapet kring 
sjön varpan. Två av vägarna går upp till gamla fäbodvallar som 
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fortfarande är relativt välhävdade. Väg 863 slingrar genom 
det småskaliga odlingslandskapet vid Sundbornsåns dalgång. 
Öster om Sundborn finns ett antal småvägar (865, 866,867) 
som samtliga har en god följsamhet till omgivande landskap. 
Vägarna passerar på flera ställen trånga bymiljöer och småskaliga 
odlingslandskap med inslag av rösen och stenmurar. 

Skötseln bör inriktas på att bevara de kulturhistoriska värdena 
(skötsel 5, 6, 7, 8), och på att lyfta fram de turistiska värdena 
(skötsel 9, 10, 11, 12, 13).

11. Ås- och sjölandskapet kring Svärdsjö (Prioritet 2)
Området omfattar ett antal välbevarade vägar genom 
odlingslandskapet kring sjöarna och åsarna kring Svärdsjö. 
Värdet består i vägarnas välbevarade sträckning och följsamhet 
till topografin, samt till de höga landskapsbildsvärdena i 
området.

Området är i sin helhet utpekat som bevarandevärt 
odlingslandskap, och bebyggelsen är på karakteristiskt sätt 
samlad på åsar och höjder där förutsättningarna för odling varit 
dåliga, omgiven av ett vidsträckt och fortfarande välhävdat 
jordbrukslandskap.  På många ställen erbjuds vackra utblickar 
över områdets många sjöar och bördiga dalar. Området är också 
viktigt för turismen, då en del av trafiken söderifrån mot norra 
dalarna väljer denna mer genuina väg till de många turistmålen 
i norra Siljansbygden. 

Väg 888 är en gammal viktig vägsträckning som följer 
vattendragen genom odlingslandskapet fram till Marnäs, en radby 
med höga värden för kulturmiljövården. Väg 876 går genom 
odlingslandskapet längs Gårdvikssjön där upplevelsevärdet 
är stort. En del staket och häckar finns efter vägen. Väg 883 
går genom odlingslandskapet vid Svärdsjöns norra strand. 
Vägen går genom hävdat odlingslandskap med vackert belägna 
gårdar och utsikt över Svärdsjön. Väg 885 går genom ett öppet 
odlingslandskap på Vågsjöns södra sida fram till Enviken. 
Genom byn Klockarnäs är bebyggelsen tät och ligger nära 
intill vägen. Från vägen erbjuds fina vyer mot åsen med dess 
ålderdomliga bebyggelse. 

Skötseln bör inriktas på att bevara de kulturhistoriska värdena 
(skötsel 5, 6, 7, 8), och på att lyfta fram de turistiska värdena 
(skötsel 9, 10, 11, 12, 13).
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 Älvdalens driftområde

Driftområde Älvdalen
Driftområde älvdalen omfattar delar av landskapskaraktärerna 
Siljansbygden, Fjälltrakterna och Områdena över högsta 
kustlinjen i västra och norra Dalarna. 

Fjälltrakterna
Driftområdets nordvästra del utgörs av Dalarnas fjälltrakter med 
de stora kalfjällen Fulufjäll, Långfjället, Städjan-nipfjället, och 
Drevfjällen. Detta är fjällkedjans sydligaste del med förekomst 
av kalfjäll. Sluttningarna domineras av gran- och björkskog, 
medan myrområden följer dalgångarna.

Bebyggelsen i området är mycket glest liggande och ofta knuten 
till sedimentjordar i dalgångar utmed vattendrag eller intill 
sjöar. Vägarna följer landskapets dalgångar och erbjuder på 
många håll vackra vyer över de snöklädda topparna. Fjäll- och 
skidturismen är en mycket viktig de av det lokala näringslivet 
och det förekommer en stor förtätning av fritidshus på sina håll. 

Stora delar av regionen är väglöst land. Väg 70 och 311 är viktiga 
vägar, och utifrån dess går ett antal mindre vägar till områdets 
fjällstationer och skidorter.

Siljansbygden
I driftområdets södra del ligger centralbygderna kring Siljan 
som är knutna till de kalkrika markerna på sluttningarna ner mot 
Orsasjön och de vidsträckta höjderna där ovanför. På många 
håll präglas landskapet fortfarande av den arvspraxis som lett 
till små tegar och skogsskiften och en svårighet att bedriva ett 
storskaligt jordbruk.

Jordbruksbebyggelsen ligger i allmänhet högt i landskapet och 
byarna är ofta påfallande stora, oregelbundna (gyttriga) med tätt 
liggande gårdar och traditionella timmerbyggnader. Omkring 
byarna ligger i många fall stora myrområden som historisk 
har utnyttjats för höproduktion men är idag under starkt 
igenväxande. Många byar har vuxit ut till mindre samhällen 
med modern villabebyggelse och i några fall till mindre städer, 
som exempelvis Orsa och Mora. Stora delar av området består 
av det glest befolkade skogs- och myrområdena inom den s.k. 
Siljansringen. I detta område finns inga allmänna vägar, men 
en stor mängd småvägar till de talrika fäbodar som spelat en 
viktig roll i områdets jordbruk. Skogsbruket dominerar bland de 
areella näringarna, men även turism och småindustri är viktiga 
näringsgrenar. Öster om Orsa ligger ett antal högt belägna och 
täta byar som sammanknyts av ett nätverk av små välbevarade 
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vägar. 

Vägarna i denna del av Siljansbygden är i de flesta fall 
ålderdomliga och väl inpassade i landskapet och kulturmiljön. 
Väg 45 och väg 70 är de två viktigaste transportlederna.

Områdena över högsta kustlinjen i västra och norra 
Dalarna
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 Österdalälven 
samt ett flertal åar. Älvlandskapet bildar ett stråk vars 
odlingsmarker vilar på smala sedimentavlagringar intill älven 
med slåttermarker och ängslador omgivet av höglänta områden 
och fjäll.  Bebyggelsen följer också vattendragen i form av glesa 
bebyggelserader. Några byar har utvecklats till mindre samhällen 
som traditionellt sett har etablerats med en specialiserad 
industriell verksamhet som grund. Ovanför dalgångarna är 
bebyggelsen knuten till sjösluttningnar och till åsarnas lider. 
Bosättningarna i skogsmarkerna domineras av ensamgårdar och 
mindre byar, ofta med en kulturhistorisk bakgrund som fäbodar 
till byarna i centralbygderna. I Orsa finnmarker i driftområdets 
nordöstra del återfinns mindre byar och gårdar, ofta lokaliserade 
till sydsidan av en åsbildning. 

Vägnätet i området är glest och domineras av vägar som förbinder 
skogsmarksbyarna med varandra och med de större vägarna. 
Riksväg 70 är en viktig nord-sydlig förbindelse som även har 
stor betydelse som turistväg för resande från Stockholm och 
Mälardalen mot dalafjällen. 

Bildkollage motstående 
sida:

Övre kollaget:

Karaktärsbilder över norra 
Siljansbygdens småskaliga 
odlingslandskap. Vägarna 
i området slingrar fram 
genom täta bymiljöer med 
timrade byggnader.

Nedre kollaget:

Det småskaliga 
kulturlandskapet 
ovanför Orsa och kring 
Skattungbyn står i kontrast 
till de omgivande sjöarna 
och skogsklädda bergen. 
Området erbjuder vackra 
utblickar för trafikanten.
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Prioriterade Områden

12. Området kring Orsasjön samt norra Siljansringen 
(Prioritet 1)
Området omfattar vägarna i odlingslandskapet på ömse sidor 
om Orsasjön, samt v 296 följer siljansringen österut till Furudal. 
Området har höga och samverkande natur- och kultumiljövärden. 
De välbevarade byarna, gamla slingrande vägarna och 
odlingslandskapet är också en förutsättning för turismen, som är 
en viktig näringsgren i området.  

Vägarna i området kring Orsasjön går genom trånga bymiljöer 
med vida utblickar över sjöar och dalgångar. På sluttningen 
nordöst om Orsa ligger Slättberg och flera mindre byar i ett 
vackert kulturlandskap med ett system av byvägar (885, 990, 
991, 992). Väg 980 är en viktig turistväg som går öster om 
Slättberg genom ett vackert kulturlandskap med vida utblickar 
över Orsasjön. Samtliga dessa vägar är också utpekade som 
artrik vägkant. Byarna ligger i ett småbrutet odlingslandskap 
med rösen och impediment och utgör bra exempel på vägar 
med samverkande natur- och kulturmiljövärden. I byarna är 
det övervägande äldre bebyggelse och bygatorna är smala med 
häckar och staket intill vägbanan. 

Väg 1000 förbinder odlingsmarkerna på östra och västra sidan 
om Orsasjön och är ett bra exempel på en kulturhistoriskt 
välbevarad väg genom skogsmark. Väg 1001 löper i ganska 
rak sträckning genom odlingslandskapet vid Orsasjöns västra 
strand och passerar den sk. radbyn Bonäs som är klassad som 
riksintresse för kulturmiljövården. Väg 296 mellan Orsa och 
Arvet utgör en botaniskt värdefull väg som följer den kalkrika 
Siljansringen och passerar värdefulla natur- och kulturmiljöer 
vid Skattungbyn.  

Skötseln bör inriktas på att bevara de kulturhistoriska värdena 
(skötsel 5, 6, 7, 8), på att bevara och vidareutveckla de artrika 
vägkanterna (skötsel 1, 2, 3, 4) och på att lyfta fram de turistiska 
värdena (skötsel 9, 10, 11, 12).
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Bilaga 1: Metodbeskrivning

Den här analysen av väglandskapet är ett första steg i 
Vägverkets strategi att arbeta med ett landskapsperspektiv 
när det gäller hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i drift- 
och underhållsverksamheten. Den metodik som använts är 
utarbetad av Ekologigruppen AB i samband med genomförande 
av landskapsanalyser for Jämtlands och Västernorrlands län år 
2007. Små justeringar av denna metodik har dock gjorts utifrån 
tillgängliga data och erfarenheter från arbetet med de tidigare 
genomförda landskapsanalyserna.

Metod för beskrivning av karaktärer
Beskrivningarna av landskapets karaktär i respektive 
driftsområde baserar sig på litteratur- och kartstudier samt 
fältbesök. Metodiken är hämtad från VV publ 2007:129.

Litteratur och kartstudier
Indelningen i karaktärsområden följer Vägverkets 
skrift Landskapets karaktärsdrag – en beskrivning för 
infrastruktursektorn (Vägverket, 2006). Informationen i denna 
rapport har kompletterats med information från turistböcker, 
kartböcker, Sveriges Nationalatlas och muntliga kontakter med 
personer med kunskap om länet.

Fältbesök
Vid besök i respektive driftsområde kontrollerades och 
kompletterades beskrivningarna. Det har dock inte varit möjligt 
att besöka alla karaktärsområdena i de olika driftsområdena 
eftersom länet är stort och en grundlig fältkontroll skulle vara 
mycket tidskrävande.

Metod för urval av prioriterade 
områden
Urvalet av prioriterade vägområden har skett i fyra steg; urval 
av värdeparametrar, framtagande av vägindex, avgränsning av 
prioriterade områden och fältbesök.
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Urval av värdeparametrar
Ett första steg i urvalet av prioriterade områden var att identifiera 
de friluftslivs-, natur- och kulturvärden som direkt eller indirekt 
kan påverkas av drift- och underhåll av vägen, eller som har 
betydelse för trafikanternas upplevelse av väglandskapet. Först 
togs en bruttolista över dessa fram. Denna lista diskuterades med 
Vägverket och en slutlig lista togs fram. För en del parametrar 
fanns det inte något befintligt kunskapsunderlag. Det var inte 
heller möjligt att genom inventeringar ta fram underlag inom 
ramen för detta uppdrag. Ett antal parametrar som är relevanta 
för vägarnas värden har därför inte kunnat tas med i analysen. 
I vänsterkolumnen finns en lista över de parametrar som 
identifierades som viktiga och för vilka av dessa som det var 
möjligt att finna ett användbart underlagsmaterial.

Framtagande av vägindex
Vägindexets syfte är att göra den stora mängden information 
som finns när det gäller natur- kultur och filuftslivsvärden 
mer lättöverskådlig. I bilaga 2 redovisas närmare hur indexet 
utarbetats. I vägindexet ingår samtliga parametrar där GIS-
databaser fanns tillgängliga (se vänsterspalt). I vägindexet 
poängsattes vägsträckorna efter i vilken grad de berördes av de 
utvalda parametrarna. Sträckor som berördes av flera parametrar 
gavs höga värden medan de sträckor som inte berördes av någon 
av parametrarna gavs låga värden. Detta översattes därefter 
i kartform där vägarna graderades. Vägar med ett högt värde 
markerades med en bredare linje på kartan än de med ett lågt 
värde.

Avgränsning av prioriterade områden
För att finna de prioriterade områdena identifierades först de 
sträckor som fått höga värden. Dessa sträckor analyserades 
närmare för att se om de enskilda värdeparametrar som 
analyserats i indexet verkligen kunde bedömas räcka till för att 
ange sträckan som en prioriterad vägsträcka. Indexet bedömdes 
ge en någorlunda rättvisande bild av vägsträckornas samlade 
kvaliteter vilket gör att indexet utgjort grunden vid utpekandet 
av prioriterade områden. Ett fåtal vägsträckor har dock fått 
hög poäng trots att de vid en närmare granskning inte kunde 
bedömas ha tillräckligt höga sammanlagda värden för att ligga 
till grund för prioriterade områden. Vid en närmare genomgång 
visade det sig att även många vägsträckor eller områden som fått 
något lägre poäng i vägindexet kantades av så pass höga värden 
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att de borde pekas ut som prioriterade. I den fortsatta analysen 
visade det sig att vissa kombinationer av värdeparametrar är 
mer intressanta än andra och att vägar som fått lägre poäng i 
vägindexet kan vara väl så intressanta som de som fått de högsta 
poängen. Analysen av GIS-databaserna kompletterades därefter 
med en analys av kunskap från det underlagsmaterial som inte 
fanns i GIS-form.

Slutligen avgränsades prioriterade områden. Ett prioriterat 
område innehåller flera vägsträckor med höga värden inom ett 
eller flera områden. Inom områdena kan det också förekomma 
vägar med låga värden. I flera fall har även dessa vägar potential 
att utvecklas till värdefulla, t.ex. kan det vara så att en väg kantas 
av ängs- och betesmarker eller ett bevarandevärt odlingslandskap 
och därför ha bedömts ha potential att utveckla artrika vägkanter 
genom en anpassad skötsel. Vid utpekandet av prioriterade 
områden har det också varit ett mål att få en sådan spridning på 
områdena att olika landskapskaraktärer representeras.  I ett fåtal 
fall har enskilda längre vägsträckor valts ut som prioriterade 
områden om de bedömts innehålla höga värden. Kortare 
vägsträckor med höga värden som ligger avskilt från andra vägar 
med höga värden har däremot inte valts ut eftersom de bedömts 
för små för att utgöra områden i sig. Det bör dock poängteras 
att dessa sträckor kan vara väl så viktiga att prioritera i drift och 
underhållsverksamheten. 

De prioriterade områdena delades in i två grupper. Den första 
gruppen består av områden eller vägsträckor som innehåller 
mycket stora kombinerade värden och där det därför kan anses 
särskilt viktigt att prioritera drifts- och underhållsåtgärder som 
tar hänsyn till, och lyfter fram, dessa värden (prioritet 1). Den 
andra gruppen består av de områden som innehåller något färre 
värden men där det fortfarande är viktigt att prioritera drifts- och 
underhållsåtgärder som tar hänsyn till, och lyfter fram, dessa 
värden (prioritet 2).

Fältbesök
Analysarbetet avslutades med fältbesök. I fält besöktes ett stort 
antal av de prioriterade områdena för att kontrollera att analysen 
stämde. Några få områden med prioritet 2 valdes då bort eftersom 
det visade sig att värdena i dessa områden bedömdes vara för 
låga. Gränserna på många av områdena reviderades utifrån 
bedömningar i fält.  
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Vägindexets användbarhet
Vägindexet är ett användbart analysinstrument eftersom det på 
ett överskådligt sätt väger samman en stor mängd information i 
ett och samma dataset. Detta ger möjlighet till att på ett enkelt 
sätt kombinera olika parametrar för att finna de områden som är 
särskilt värdefulla ur olika aspekter. Eftersom de mer avancerade 
GIS-analyserna redan genomförts, t.ex. utsök mot buffertzoner, 
är indexet enkelt att använda även för en person med begränsad 
kunskap i GIS. Indexet gör det också enkelt för Vägverket att 
genomföra nya sökningar om det längre fram uppstår ett intresse 
av att även identifiera de kortare sträckor eller mindre områden 
med höga värden som inte valts ut i denna rapport. Genom att 
de olika värdena är indexerade ger indexet också viss möjlighet 
att välja bort de vägsträckor som fått lägst värden för en specifik 
parameter. Indexet gav vidare möjlighet att identifiera de sträckor 
som innehöll en kombination av flera höga värden och därmed 
kunde ses som särskilt prioriterade.

Vid användningen av vägindexet bör man dock vara medveten om 
vissa begränsningar och källkritiska aspekter. Det är exempelvis 
viktigt att poängtera att värderingen av varje vägsträcka görs 
utifrån hela vägsegmentets längd i Nationell Vägdatabas. En kort 
vägsträcka som omges av ängs- och betesmarker ges ett högre 
värde än en lång vägsträcka som innehåller lika många ängs- 
och betesmarker inom en sträcka av samma längd som den korta 
vägen. Orsaken är att indexet delar arealen med vägsträckans 
längd oavsett om arealen är koncentrerad till en mindre del 
av sträckan eller inte. Ytterligare en aspekt som man måste ta 
hänsyn till vid tolkning av resultatet är att om ett vägsegment 
innehåller en kortare sträcka som har t.ex. artrika vägkanter kodas 
hela segmentet som artrikt. Det är därför viktigt att komplettera 
vägindexet med fältbesök och en analys av underliggande data 
för att få en bra bild av ett områdes värde. 
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Bilaga 2: Vägindex

Index
Metoden för framtagande av vägindex är framtagen av AKT-
landskap i samarbete med Ekologigruppen AB. 

De datakällor som använts som underlag för att ta fram 
prioriterade vägsträckor baseras på olika geometrityper, d.v.s. de 
beskriver antingen en areal, ett punktobjekt eller en linjeformig 
företeelse, exempelvis en vägsträcka. De är också skapade för 
att beskriva företeelser i olika geografiska skalområden och 
har olika principer för värdebeskrivning. Som konkret exempel 
kan nämnas att riksintresseområdena ytmässigt är omfattande 
och mycket översiktligt beskriver det landskapsutsnitt 
de representerar, medan ängs- och betesmarksobjekten 
har en begränsad utbredning och högre detaljeringsgrad i 
värdebeskrivningarna. Milstenar är exempel på punktobjekt som 
har en mycket exakt position, men saknar utbredning i rummet. 

Det är svårt att jämföra ingångsdata med så olika förutsättningar 
med varandra utan att först göra någon form av bearbetning. 
Tillgänglig data har därför bearbetats till ett index där ett 
numeriskt värde representerar det sammanlagda värdet av de 
individuella beståndsdelarna. 

Vägindexet bygger på att varje vägsträcka tilldelas värden från 
varje utvald parameter som undersökts utifrån olika principer. 
Delvärdena som genereras av varje parameter summeras därefter. 
Vilken princip som har använts beror på vilken geometrityp 
data har, vilken geografisk utsträckning objekten har och vilken 
betydelse parametern ansetts ha för vägens värde. 

Som utgångspunkt för indexet har Nationell Vägdatabas (NVDB) 
använts. De minsta enheterna eller segmenten i Vägdatabasen har 
slagits samman. De sträckor som bildas genom sammanslagning 
av subsegmenten utgör analysenheterna i indexet. 
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Framställning av index- exempel
För att illustrera hur indexet är uppbyggt utgår vi här från 
en av de undersökta parametrarna, i detta fall FMIS-objekt 
(fornminnen). 

a) Längs varje sträcka i NVDB läggs en 100 meter bred buffert 
på ömse sidor av vägen.

b) Bufferten jämförs med innehållet i FMIS-datasetet. Antal 
objekt som faller inom bufferten som tillhör varje sträcka 
beräknas. Låt säga att en av sträckorna (X) efter summering får 
värdet 100, dvs.100 FMIS-objekt befinner sig inom bufferten 
längs sträckan X. 

c) Antalet objekt divideras med sträckans längd i km. Om 
sträckan X är 2 km blir antal objekt/km = 50.

d) Värdena normaliseras därefter. Detta innebär att de absoluta 
talen omvandlas till relativa tal. Det skulle annars vara omöjligt 
att på ett enkelt sätt kunna jämföra sträckor som går genom 
riksintresseområden, passerar stora arealer ängs- och betesmarker 
eller kantas av fornlämningar etc. Normaliseringen sker genom 
att dividera värdet i samtliga sträckor med den sträcka som har 
det högsta värdet. Låt säga att det finns tre sträckor (X, Y och Z). 
Sträcka X har 50 FMIS-objekt/km, sträcka Y har 25 FMISobjekt/ 
km och sträcka Z har 200 FMIS-objekt/km. Värdena för samtliga 
sträckor divideras i detta fall med 200 eftersom detta är det högsta 
värdet i serien. De normaliserade värdena för de tre sträckorna 
blir således: X=0,25, Y=0,13 och Z=1.

e) Liknande procedur genomförs för samtliga parametrar. 
Därefter summeras de normaliserade värdena för samtliga 
parametrar per sträcka. Slutligen normaliseras detta slutvärde 
och utgör därefter varje vägsträckas index.

Princip för framtagande av värden 
för parametrar
Fem olika principer har tillämpats för att ta fram värden för de 
olika parametrarna (dataseten).

Artrika vägkanter, Kulturvägar (se kapitlet ”Väganknutna 
företeelser”)
Sträckor som sammanfaller med dessa kategorier tilldelas värdet 
2, eftersom dessa vägar har bedömts vara särskilt prioriterade i 
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sig. Vägar i skötselområde Siljansbygden som inte är specifikt 
utpekade som artrik vägkant har tilldelats värdet 1. När det 
gäller kulturvägarna har endast vägar med värdeklass 1 enligt 
Länsstyrelsens prioritering inkluderats i analysen.

Riksintresse kultur, Riksintresse natur, Riksintresse 
friluftsliv och Landskapsbildsskydd
Sträckor som tangerar någon av dessa kategorier tilldelas värdet 
1. Alla övriga sträckor tilldelas värdet 0. 

Milstenar, Byggnadsminne, Alléer, kulturbroar
Sträckor som kantas (inom 100 meter) av en eller flera 
milstenar/ byggnadsminnen/kulturbroar tilldelas värdet 1. Alla 
övriga sträckor tilldelas värdet 0. Vägar med alléer med högsta 
värdeklassning (I) i vägverkets inventering tilldelas värdet 1, 
vägar med alléer med lägre värdeklassning (II/III) värdet 0,5. 

Naturreservat, Natura 2000, Kulturreservat och 
Nationalpark 
Sträckor som tangerar eller löper inom 100 meter från ett område 
med sådant skydd tilldelas värdet 1. Alla övriga sträckor tilldelas 
värdet 0.

Ängs- och betesmarker, Våtmarksinventeringen och 
Fornlämningar
Sträckvis summering av arealer för de objekt, eller antalet 
objekt, som ligger inom en zon om 100 meter längs respektive 
sida av vägen. Arealen delas med sträckans längd i km. Värdet 
normaliserat genom division med sträckan med högsta värdet. 
Sträckan med den största arealen tilldelas då 1,0 och övriga en 
fallande skala ned till 0.
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