
Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län
En studie inom FOI-projektet ”Landskap i långsiktig planering”



En delrapport inom FOI-projektet ”Landskap i långsiktig planering”, Trafikverket
Mer information på www.trafikverket.se/landskap
 
Underlaget är framtaget på uppdrag av Trafikverket, Länsstyrelsen i Västmanlands län, och 
Riksantikvarieämbetet gemensamt.

Projektgrupp på Trafikverket:
Ulrika Lundin 
Anna Lindell
Johan Bergkvist
Malin Andersson (till och med juni 2013)

Konsultgrupp:
Tobias Noborn, Radar arkitektur & planering AB – samordnare
Bengt Schibbye, Schibbye landskap AB
Emily Wade, Landskapslaget AB
Mia Björckebaum, KMV forum AB
John Askling, Calluna AB
Nätverket arbetar under namnet ”Befaringsbyrån”

Grafisk form: Tobias Noborn
Foto framsida: Bengt Schibbye
Kartor: Producerade av konsultgruppen på bakgrundskartor från lantmäteriet. Framställda 
på uppdrag av Trafikverket och länsstyrelsen. Kartdata tillgängligt via Geodatasamverkan 
©Lantmäteriet, GSD-Sverigekartan och GSD-Översiktskartan.

Titel: Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län
 En studie inom FOI-projektet ”Landskap i långsiktig planering”
Publikationsnummer: 2013:115
ISBN: 978-91-7467-433-0
Dokumenttyp: Rapport 
Utgivningsdatum: September 2013
Utgivare: Trafikverket
Kontaktperson: Ulrika Lundin
Tryck: INEKO
Distributör: Trafikverket



Förord
Forsknings och innovationsprojektet ”Landskap i långsiktig planering” syftar till att 
finna, utveckla och testa arbets- och analysmetoder där landskapet utgör arenan för 
planering. Genom att hantera fakta och kunskap om natur, kultur, naturgeografiska 
förutsättningar samt landskapets funktion på nya sätt, ska vi bättre bidra till att de 
transportpolitikens hänsynsmål nås och till att attraktiva landskap bibehålls och 
utvecklas.

Under 2010–2012 genomfördes en pilotstudie i Västra Götalands län, en 
landskapskaraktärsanalys med tre fördjupade beskrivningar – av ekologiska sam-
manhang och funktioner, av landskapets kulturhistoriska utveckling samt av natur-
geografi/geologi och visuella parametrar. Studien skulle vidareutveckla underlag 
för sektorsövergripande planering och metoder för strategisk miljöbedömning av 
nationell och regional transportplan. När Västmanlands län år 2012 stod inför upp-
giften att vidareutveckla det Regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och sin läns-
plan, var det mycket intressant att testa den utvecklade metoden i ett annat län och 
i en annan planeringskontext.

Resultatet bekräftar landskapskaraktärsanalysens användbarhet och nyttan av att 
se landskapet som arena för planering. Bebyggelsetrycket i ådalarna och längs Mä-
laren kan tillgodoses, samtidigt som ekologiska livsmiljöer och arkitektoniskt rika 
bruksmiljöer utvecklas. Förbättringar i befintligt vägnät kan bidra till att höja rese-
närsupplevelserna och det finns goda möjligheter att vidareutveckla attraktiva bo-
endemiljöer med bra kollektivtrafikförbindelser. Nu följer vi hur kommande infra-
strukturåtgärder, och annan markanvändningsplanering inom länet, kan använda 
sig av analysen för att bättre förstå och hantera transportinfrastrukturens samspel 
med landskapet.

Ylva Gustafsson Höjer 
Chef Planering Trafikverket region Öst
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Västmanland är ett tvärsnitt av Svealand. Avståndet mellan 
Mälaren och Bergslagen är inte så långt, men längs en färd 
upp för Hedströmmen tar ådalen sats från Mälarens flacka 
strand, passerar den bördiga Mälardalen, trängs ihop av åsen 
genom ett vattenrikt landskap och hoppar upp för forsarna 
till Bergslagens malmrika och storkuperade terräng. Här vid 
Mälarstranden har rikedomar från norr skeppats ut och ska-
pat ett variationsrikt landskap för både människor och djur 
sedan urminnes tider.

Det finns tydliga pulsådrar och spridningskorridorer. 
Ådalarna är pulsådrarna för utbytet mellan råvaror och re-
surser, människor och djur i nordvästlig-sydostlig riktning. 
I söder finns pulsådern och spridningskorridoren med E18, 
Mälarbanan och strandzonen som det gjort sedan Mälarda-
len rest sig från havet efter istiden. 

I Västmanland finns dessa attraktiva stråk och områden där 
människor, djur och växter samexisterat. Här är bevarande 
och nyttjande tätt sammanflätat och en förutsättning för en 
hållbar utveckling. 

Västmanlands landskapstyper gör inte någonstans halt 
vid länsgränsen. Bergslagen i nordväst och väst påminner 
mycket om bergslagsbygderna i Dalarna och Närke. I öster 
går länsgränsen rakt genom den flacka jordbruksdominerade 
bygd som fortsätter ända bort till centrala delar av Uppland. 
Landskapstyperna vid Mälaren har i mångt och mycket sam-
ma övergripande karaktärsdrag som motsvarande bygder i 
Sörmland söder om sjön. Man kan säga att Västmanland inte 
är ett utan fyra landskap! 

Men en landskapstyp är unik för Västmanland, och det är 
ådalarna. Ingenstans i Svealand finns motsvarande kombi-
nation av dalgångar där rullstensåsar och åar samsas, och 
där de naturliga kommunikationsvägarna och vattnets kraft 
varit de naturgivna förutsättningarna för utvecklingen av 
den bruksbygd som än idag karaktäriserar dessa dalgångar. 
Hedströmmen, Kolbäcksån och i viss mån Svartån är inte 
likt något annat i Svealand.

SammanfattnIng
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InlednIng

Länsstyrelsen i Västmanlands län genomför tillsammans 
med länets kommuner, landsting och Västmanlands kom-
muner och landsting (VKL) en process som ska resultera 
i en länsplan för Västmanland. Det är en vidareutveckling 
av länets Regionala utvecklingsprogram (RUP). Det över-
gripande syftet är att skapa en hållbar tillväxt i hela Väst-
manland. Ett av tre prioriterade delprojektområden inom 
länsplanen heter ”fysisk planering” och ska ge länspla-
neringen en rumslig dimension. Det finns ett behov av en 
mellankommunal och regionalt övergripande vägledning i 
utvecklingsfrågor i länet, frågor som normalt diskuteras i 
den strategiska översiktsplaneringen i respektive kommun.

Det utvecklingsarbete som bedrivits av Trafikverket i Västra 
Götaland ”Landskap i långsiktig planering” under 2009–
2012, såg vi i Västmalands län som en intressant metod. Vi 
eftersökte ett angreppssätt för att åstadkomma en helhetssyn 
i den strategiska planeringen, framförallt inom den fysiska 
planeringen. Tillsammans med Trafikverket, Riksantikva-
rieämbetet och Länsstyrelsen i Västmanlands län bildades 
projektet ”Landskapskaraktärsanalys i Västmanlands län”.

Denna landskapskaraktärsanalys är inriktad på just den re-
gionala skalan och den hanterar landskapet som en helhet. 
Landskapets ekologi, tidsdjup och upplevelsebara form är 
tätt sammanflätade. Allt hänger samman i det landskap som 
omger var och en som lever och verkar i länet. Genom land-
skapsperspektivet når man relevanta frågeställningar på den 
regionala planeringsnivån.

Syftet med landskapskaraktärsanalysen är att konkretisera 
tanken om hållbar utveckling genom att identifiera vad som 
är känsligt i ett landskapsavsnitt. Den andra sidan av myntet 
”känslighet” är ”potential” – hur kan vi agera för att stärka 
företeelser som brister idag eller utveckla särdrag mot ett 
bärkraftigt nyttjande? Både känslighet och potential är an-
vändbara när man formulerar strategier för hur samhället/
landskapet ska utvecklas på ett hållbart sätt. 

När vi i denna analys pratar om känslighet och potential är 
det mot bakgrund av det förändringstryck och de anspråk 
som vi fått kännedom om genom att ha lyssnat på framför 
allt tjänstemän från kommuner och länsstyrelse under två 
medverkansmöten. 

anSPRåk På landSkaPet
Anspråken kan översiktligt sammanställas i några punkter:
• Bebyggelsetryck bostäder/permanentning av fritidshu-

sområden längs stränderna till de stora sjöarna, främst 
Mälaren.

• Bebyggelsetryck bostäder i ådalarna, särskilt kring  
vatten.

• Tryck på annan byggnation än bostäder kring de större 
tätorterna och i anslutning till Mälaren.

• Renässans i gruvnäringen med förändrade förutsättning-
ar och behov jämfört med tidigare gruvnäring.

• Transportbehov för studie- och arbetspendling, närings-
livet m.m.

• Infrastrukturplaner, i huvudsak genom förbättringar av 
befintligt vägnät genom ombyggnad etc. 

• Vindkraftsanspråk på flera håll.
• Ökad turistnäring.
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Sektorsinriktat planeringsunderlag är vanligt förekomman-
de i planeringssituationer.

Landskapskaraktärsanalysen är ett försök att flytta fokus 
från det områdesinriktade till ett underlag som redovisar 
strukturer och helheter i landskapet. 10

metodIk

InlednIng
I de flesta planeringssituationer används sektorsvisa plane-
ringsunderlag. Det innebär att naturvård, kulturmiljövård 
och andra landskapsanknutna sektorer redovisar sina in-
tresseområden. Lägger man samman dessa intresseområden 
ses de oftast som hinder för en förändring, en utveckling. 
Nya anspråk hänvisas främst till ytor mellan dessa fläckar  
– och inom dessa redovisas mycket lite information om 
landskapet. 

Landskapskaraktärsanalysen är ett försök att flytta fokus 
från det områdesinriktade till ett underlag som redovisar 
strukturer och helheter i landskapet, samt vilka processer 
som pågår. Detta kan ligga till grund för mer av kreativt 
samspel och samverkan för att hitta lösningar för regionens 
utvecklingsbehov. 

Genom att få in kunskapen om landskapets resurser och be-
gränsningar tidigt i planeringsprocessen finns bättre förut-
sättningar att utnyttja dessa på ett klokt sätt i utvecklingen 
av framtidens landskap. Den valda metoden ger oss möjlig-
het att dels skapa den kunskapsbas som behövs, dels tillhan-
dahålla en ”arena” för att diskutera utvecklingsfrågor med 
alla berörda. 

BegRePP
Landskapsbegreppet
”Landskap” är ett begrepp som används i många olika sam-
manhang. I samhällsplaneringen finns numera en vederta-
gen definition som utgår från den europeiska landskapskon-
ventionen. I dess portalparagraf definieras landskap som  
”ett område sådant som det uppfattas av människor och 
vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mel-
lan naturliga och/eller mänskliga faktorer” (Artikel 1 a). 

Landskapskaraktär
Landskapskaraktär är ett centralt begrepp i denna metodik. 
Det definieras som:

”Landskapskaraktär är ett koncentrerat uttryck för 
samspelet mellan ett områdes naturförhållanden, mar-
kanvändning, historiska och kulturella innehåll samt 
rumsliga och andra upplevelsebara förhållanden som 



Landskapet är självklart.
Människan lever i landskapet – landskapet lever i människan

Människan skapar sin historia/landskap
Landskapet/historien skapar människan

Landskapet är konkret fysisk verklighet samtidigt som var och en har sin tolkning av landskapet 
(bondens, bilistens, storstadsbons, turistens... landskap)

Landskapet är något som alla upplever men få tänker på. Texten ovan speglar den syn som präglar detta arbete. Viskans 
dalgång, Björketorp. 
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präglar ett område och skiljer det från omkringliggande 
landskap.” (Landskapsanalyse – framgangsmåte for vur-
dering av landskapskarakter og landskapsverdi, 2010, 
fritt översatt)

Landskapskaraktärsanalys är den sammansatta analysen av 
landskapskaraktären i ett område.

Karaktärsområden 
För att kunna använda landskapskaraktärens kvalitativa 
innehåll i planering och förvaltning måste den knytas till 
geografiskt avgränsade områden – karaktärsområden. Varje 
karaktärsområde är unikt och finns bara på ett ställe, och det 
skiljer sig från angränsande områden

Landskapstyper
Olika karaktärsområden har nästan alltid vissa gemensam-
ma kännetecken. Sådana gemensamma drag kan leda till att 
karaktärsområdena kategoriseras i landskapstyper, exem-
pelvis slättlandskap eller sprickdalslandskap. Landskapsty-
perna kan förekomma på flera ställen, exempelvis är båda 
karaktärsområdena ”Hjälmarestranden” och ”Mälarstran-
den” av landskapstypen ”sjönära landskap”. I denna metod 
är indelningen i regionala landskapstyper en viktig grund i 
beskrivningen. Den gör det möjligt att jämföra olika karak-
tärsområden med liknande struktur, exempelvis olika slätt-
landskap.

1�

Landskap i långsiktig planering – Kapitel 3. Metodik

Landskapstyper
Olika karaktärsområden har nästan alltid vissa gemensamma kännetecken. Sådana 
gemensamma drag kan leda till att karaktärsområdena kategoriseras i landskaps-
typer, exempelvis slättlandskap eller sprickdalslandskap. Landskapstyperna kan 
förekomma på flera ställen, exempelvis är både karaktärsområdena ”Dalboslät-
ten” och ”Skara-Varaslätten” av landskapstypen ”Slättlandskap”. I denna metod är 
indelningen i regionala landskapstyper en viktig grund i beskrivningen. Den gör 
det möjligt att jämföra olika karaktärsområden med liknande struktur, exempelvis 
olika sprickdalslandskap. 

Skalnivåer
Landskapstyper och karaktärsområden kan användas på olika skalnivåer. Exemplet 
i figuren nedan är hämtat från Västra Götaland. På regional nivå finns flera karak-
tärsområden av typen slättlandskap – bl.a. Skara-Varaslätten och Dalboslätten. På 
nästa skalnivå kan man titta på exempelvis Skaraslätten och se att den i sin tur be-
står av delar av en eller flera landskapstyper i lokal skala. På så sätt kan de regionala 
analyserna fördjupas i kommande skeden, utan att kunskap tappas.

3.3. Aktörer

Helhetstanken är bärande i landskapskonventionen. Att tolka landskapet är en i 
grunden tvärvetenskaplig uppgift. Sammansättningen av kompetenser samt frukt-
bara arbetsmetoder är en viktig del när man organiserar arbetet. Att dela upple-
velsen av landskapet vid fältresor är centralt, liksom att vid upprepade tillfällen 
samköra sin syn på landskapet och dess utveckling, efter tematiska och mer djup-
lodande studier. 

Relationen mellan landskapstyp och karaktärsområde. En landskapstyp som slättlandskap kan förekomma på många ställen, men ett karaktärs
område finns bara på ett ställe – det är unikt. Karaktärsområden och landskapstyper förekommer på de olika skalnivåerna, vilket är en viktig poäng 
med metoden – den går att bygga på i senare skeden med mer detaljerade studier. Det engelska exemplet till höger visar hur detta kan tillämpas i 
ett planeringssammanhang. Bilden är hämtad ur handledningen till Lancdscape Character Assessment (The Countryside Agency, 2002). 
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Figure 2.3: The Landscape Character Assessment spatial hierarchy - an example of the relation-
ship between the different levels [2]  

Source: Derived from LUC (1999) South Peninnes Landscape Character Assessment. For SCOSPA, Bradford.

Character Type  
(County /District Level)
Moorland Hills

Character Types (Hypothetical) 
(Local Level)

1. High Moorland Tops
2. Grassy Moorland Fringes
3. Complex Moorland Mosaic

Character Area
(National/Regional Level)
Joint Character Area 36 - The South Pennines
(from The Character of England)

Character Types
(County/District Level)
South Pennines Landscape
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Principles and process
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Skalnivåer
Landskapstyper och karaktärsområden kan användas på 
olika skalnivåer. Exemplet i figuren ovan är hämtat från 
Västra Götaland. På regional nivå finns flera karaktärsom-
råden av typen slättlandskap – bl.a. Skara-Varaslätten och 
Dalboslätten. På nästa skalnivå kan man titta på exempelvis 
Skaraslätten och se att den i sin tur består av delar av en eller 
flera landskapstyper i lokal skala. På så sätt kan de regionala 
analyserna fördjupas i kommande skeden, utan att man tap-
par det övergripande sammanhanget. 



12

aRBetSgång
Arbetet med att karaktärisera ett landskap är ingen linjär 
process. Fältbesök (som vi här kallar befaringar) blandas 
med analysarbete, litteratur- och kartstudier, arbetsmöten 
med medverkan från olika håll, i olika omgångar. På detta 
sätt byggs kunskap upp och bedömningar stäms av hela ti-
den. Figuren (”snurran”) beskriver hur arbetet går till – det 
är en process som går flera varv innan man är överens och 
klar över indelningar, beskrivningar och bedömningar. 

Avgränsning
Denna karaktärsanalys är inriktad på långsiktig regional pla-
nering och de åtgärder som aktualiseras i denna, exempel-
vis åtgärder inom infrastruktur, gruvdrift, turism, jord- och 
skogsbruk. Skalan är regional – den omfattar hela länet och 
går därför inte ner i detaljer. Men ekologiska, kulturhisto-
riska och upplevelsemässiga samband tar sällan hänsyn till 

BEFARING
Revidering

AVGRÄNSNING
INLÄSNING/
KARTSTUDIER 
Indelning i 
landskapstyper

BEFARING
Checklista 

INDELNING i 
karaktärsområden

MEDVERKAN
Experter  Brukare

BESKRIVNING & 
BEDÖMNING
Vad är detta 
karaktärsområde 
känsligt för?

TEMASTUDIER:
Ekologi, kulturhistoria/ 
tidsdjup, landskapets form

länsgränser och därför behövs både nationella och ibland 
internationella utblickar för att kunna förklara landskapets 
uppbyggnad och funktion. Den korta tid som studien ska ut-
föras på utgör också en begränsning, framför allt vad gäller 
medverkan av andra. 

Inläsning och kartstudier
Den första skissen till indelning av länet i olika landskapsty-
per och karaktärsområden görs efter inläsning av relevant 
litteratur samt studier av kartor och annat underlagsmaterial. 
I detta arbete har vi använt tillgängliga data från länssty-
relsen och det pågående arbetet med länsplanen, nationella 
databaser, nationalatlasen samt litteratur och tidigare studier 
av länet. Inventeringsskalan har varit 1:100 000, men även 
storskaligare kartor har använts för att klara ut samband och 
sammanhang. 



Meandrande bäckar

Täckdiken, 
vattenfattigt

Rationellt 
odlingslandskap

Storskaligt, 
långa utblickar Flack terräng

Sedimentära 
jordarter

Skiftade ensamliggande gårdar

Vegetation vid 
gårdar

Exempel på nyckelelement i landskapet – byggstenar som utgör det karaktäristiska, landskapskaraktären.  
Illustration: Emily Wade.
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Befaring
Ordet befaring är lånat från norskan, och används här för 
att tydliggöra att detta inte är en ”vanlig” inventering/fäl-
tresa. Syftet är att alla ska få en gemensam bas och kunna 
dela upplevelser och kunskaper om landskapet. Befaringen 
ska klargöra hur det ser ut idag och hur landskapet funge-
rar, och utgöra grund för indelningen i landskapstyper och 
karaktärsområden samt för de analyser som behöver göras 
för att förklara varför landskapet ser ut och fungerar som 
det gör. Som grund för arbetet under befaringen används en 
checklista. 

Tematiska studier och arbetsmöten
”Hemläxan” till alla efter befaringen är att göra de tema-
tiska studier som behövs för att förklara varför landskapet 
ser ut och fungerar som det gör. Vad är det som skiljer de 
olika områdena åt? Vilka förändringsprocesser ligger bak-
om denna karaktär? Vilka nyckelelement bygger upp de 
olika landskapskaraktärerna? På efterföljande arbetsmöten 
ligger dessa beskrivningar som grund för en bedömning av 
landskapets utvecklingstendenser, känslighet för förändring 
av den befintliga karaktären samt potential för åtgärder som 
stärker viktiga funktioner i landskapet. 
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känSlIghet – effekt
Genom landskapskaraktärsanalysen får man möjlighet att 
bedöma effekter på landskapet som helhet – dvs. effekter för 
dess karaktär. På denna länsövergripande plannivå har be-
dömningen av känsligheten samma betydelse/innehåll som 
det som i miljöbedömningar kallas effekter. Med den kunskap 
om landskapet som fås av landskapskaraktärsanalysen och 
den bedömning av de olika karaktärsområdenas känslighet 
som gjorts, kan effekterna av de planerade åtgärderna – sor-
terade enligt ovan - bedömas. I vår landskapskaraktärsanalys 
görs en bedömning av landskapstypernas känslighet i rela-
tion till de åtgärder som diskuteras i arbetet med länsplanen 
och som vi fått kännedom om.

Idag görs bedömningen av effekter oftast sektorsvis. Det be-
tyder att varje sektor, främst natur- och kulturmiljövårdens 
företrädare, utarbetat egna begrepp för de effekter som olika 
åtgärder kan få. Dessutom beskrivs ofta effekterna för land-
skapsbilden. Vanliga begrepp är:

Kulturmiljö
• utradering
• förfall/god skötsel
• förändrad karaktär
• förändring samband
• strukturomvandling

Form (landskapsbild)
• skalbrott
• strukturbrott
• förändrad visuell karaktär

Naturmiljö
• störning
• mortalitet
• habitatförlust
• barriäreffekt
• invasiva arter
• Korridoreffekt

I den föreslagna metodiken används de i tre kategorierna 
landskapets innehåll, sammanhang och pågående processer. 
De effektbegrepp som normalt används kan sorteras in un-
der dessa tre aspekter och därmed möjliggöra en bedömning 
i relation till landskapet som helhet.

Landskapets innehåll
Detta syftar på den konkreta geografin: det som finns. Åtgär-
der som kan leda till utradering, förändrad visuell karaktär, 
skalbrott, strukturbrott, habitatförlust och risk för invasiva 
arters spridning är sådana som i första hand påverkar land-
skapets innehåll. 

Sammanhang
Här handlar det om hur olika mönster och rörelser i landska-
pet påverkas, hur rumsliga, ekologiska och kulturhistoriska 
samband stärks eller bryts. Även sociala samband i land-
skapet kan hänföras till denna kategori. Hit hör exempelvis 
effektbegreppen förändrad karaktär och samband, barriäref-
fekter, korridoreffekter och mortalitet. 

INNEHÅLL

SAMBA
ND

PÅG
ÅEN

DE PROCESSER

utradering

förändrad karaktär förfall/god skötsel

strukturomvandlingförändrade samband

habitatförlust

barriäreffekter

korridoreffekter

mortalitet

habitatförlust störning

invasiva arter

strukturbrott

förändrad visuell karaktär

skalbrott



LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS

KÄNSLIGHET POTENTIALUTVECKLINGSTENDENSER

KARAKTÄRSBESKRIVNING

LANDSKAPETS TIDSDJUP LANDSKAPETS FORM LANDSKAPETS EKOLOGI

Hur ser det ut?

Varför ser det ut som det gör?

Vart är det på väg och vad innebär det?

Denna bild sammanfattar metodiken. 
Karaktärsbeskrivningen handlar om 
hur landskapet ser ut, de tematiska 
studierna används för att förklara 
varför det ser ut som det gör, och 
bedömningarna av utvecklingsten-
denser, känslighet och potential 
handlar om vart det är på väg och vad 
det innebär. Detta utgör en god grund 
för att diskutera vad vi vill med vårt 
landskap – skapa oss en landskaps-
strategi förankrad i den bygd det 
handlar om.
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Pågående processer
Landskapet befinner sig i ständig förändring, och karaktä-
riseringen (beskrivningen) av landskapet är som ett foto av 
landskapet just idag. En del av processerna är naturgivna, 
såsom landhöjning, erosion och sedimentation, men de fles-
ta är idag ett resultat av mänsklig aktivitet. Förändrad mar-
kanvändning i form av exempelvis igenväxning och förfall 
eller motsatsen – exploatering och intensivare bruk är vik-
tiga effekter. Även strukturomvandling och störning hör till 
denna kategori. 

Påverkan på skyddade/värderade områden
I dagens vanligen använda modeller för bedömning av på-
verkan, saknas kunskap om landskapet som helhet. Det som 
tas med och bedöms är påverkan på skyddade och värdera-
de områden. Genom landskapskaraktärsanalysen förändras 
detta och man får möjlighet att bedöma effekter på landska-
pet som helhet – dvs. dess karaktär. Påverkan på natur- och 
kulturmiljövårdens intresseområden ska givetvis hanteras i 
den totala effektbedömningen av länsplanen. Svårigheten är 
att i dessa tidiga skeden saknar de planerade åtgärderna ofta 
”geografi”, dvs. man vet inte exakt var åtgärden kan komma 
att ske, och ibland inte heller vad som ska göras.

StRategIeR föR landSkaPS
utVecklIng
Beskrivningen och bedömningen av landskapets känslighet 
och potential kan så ställas mot de anspråk som finns – Vad 
vill vi göra här? Är dagens landskapskaraktär en väsentlig 
resurs även i framtiden? Hur ska den i så fall utvecklas? Hur 
kan planerade åtgärder bidra till en ur alla aspekter hållbar 
utveckling?

Denna landskapskaraktärsanalys utgör en viktig grund för 
diskussioner om just sådana strategier. Hur ska landskapets 
potentialer tas tillvara? Hur ska landskapets känslighet på-
verka olika önskade förändringar? Hur vill vi att hembygden 
ska utvecklas? Man kan resonera utifrån skalan:

Bevara – Vidmakthålla/sköta – Utveckla – Skapa

SammanfattnIng – metodIk
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RegIonala landSkaPStYPeR

På de följande sidorna beskrivs indelningen av Västman-
land i landskapstyper och karaktärsområden. I Västman-
land finns en tydlig ”randning” sydväst-nordostliga band 
med en indelning från Södermanland och Mälaren upp till 
gränstrakterna mot Dalarna där den större kuperingen tar 
vid. Tvärs denna indelning finns ådalarna i nord-sydlig rikt-
ning, som i mångt och mycket sammanfaller med åsarna, 
som bildats genom isavsmältningen. På så vis överlappar 
landskapstyperna varandra. Även i övrigt överlappar land-
skapstyperna delvis varandra. Det innebär att för vissa land-
skapsavsnitt får man läsa flera landskapstypsbeskrivningar. 

Karaktärsområden
Varje landskapstyp är indelad i karaktärsområden som är 
geografiskt kopplade och namngivna efter trakter och or-
ter. Karaktärsområdena inom en landskapstyp har myck-
et gemensamt, och därför ligger tyngdpunkten i texten på 
landskapstypsbeskrivningen. Därefter följer specifika nyck-
elord/-meningar kring det som är karaktäristiskt i just det 
karaktärsområdet. Metodiken med landskapstyper och ka-
raktärsområden beskrivs i föregående kapitel.

Uppsala
län

Dalarnas
län

Västmanlands
län

Örebro
län

Södermanlands
län

Uppsala
län

Dalarnas
län

Örebro
län

Södermanlands
län

Gästriklands
länDalarnas

län
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1. Sjönära landskap

Landskapstyper

2. Slättlandskap

3. Vattenrikt skogslandskap

4. Storskaligt kuperat 
    skogslandskap

7. Småbrutet mosaiklandskap

5. Åsar och ådalar

6. Småslätter

1:750 000

Kartrubrik

SkinnskattebergSkinnskatteberg

NorbergNorberg

Sura-Sura-
hammarhammar

KungsörKungsör



Dalarnas
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Gästriklands
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Landskapstyper mot bakgrund av den s.k. ”teddykartan” – som beskriver höjdförhållanden.
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Karaktärsbeskrivning och bedömning
För varje landskapstyp finns en karaktärsbeskrivning under 
tre rubriker. Där beskrivs hur landskapet ser ut och fungerar. 
Därefter följer rubrikerna utvecklingstendenser, känslighet 
och potential. Utvecklingstendenserna är förändringar 
som kan anas i landskapet. Det är inte kända planerade åt-
gärder, utan spår av förändringsmönster som pågår.

Under rubriken känslighet beskrivs vad landskapstypen är 
känslig för med utgångspunkt från att man vill vidmakthålla 
den karaktär som råder, mot bakgrund av de förändringar 

som bedöms ske inom länet, se ”Inledning”. Under rubriken 
potential beskrivs vad man skulle kunna nyttja karaktärerna 
till. Det kan handla om potentialen att stärka förutsättningar 
för landskapskaraktären, vidareutveckla den, eller tillskapa 
nya värden. Vad av potentialen som ska plockas upp i pla-
ner och program för att utvecklas vidare, tillhör ”landskaps-
politiken” – vad vill vi med våra landskap? Genom att ta 
in potentialen i planeringen på det här sättet kan man gå 
från att försöka undvika ”påtaglig skada” till att sträva efter 
”påtaglig förbättring” när ett karaktärsområde står inför en 
planerad förändring.

Uppsala
län

Västmanlands
län

Örebro
län

Södermanlands
län
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Eklandskapet är en återkommande karaktär i det sjönära 
landskapet, som har stora biologiska och kulturhistoriska 
värden knutna till sig. Ekhage vid Frösåker. 

Herrgårdarna med tillhörande alléer, siktlinjer och parkan-
läggningar är ett gestaltat landskap. Målhammars herrgård. 
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1. SjönäRa landSkaP

Sammansatt landskapsform 
– från kust till slätt
Sammansatt landskap med flack till böljande landform. 
Innehåller såväl mosaikartad slätt med åkerholmar som 
skärgårdskust med öar och klippor, relativt småskaligt men 
kan vid genomresa växla från storskaligt till småskaligt på 
kort tid. Terrängen reser sig från en meter över havet vid 
Mälarstranden till upp emot 50 meter på åsarna, som ge-
nomkorsar området. Hela landskapstypen har varit sjöbotten 
som rest sig efter isens avsmältning och höjer sig alltjämt 
mellan 3–6  mm per år. Området har övergått från hav via 
skärgård till att idag främst vara land. I och med att Mälaren 
avsnördes till en sjö för cirka 1000 år sedan har landhöj-
ningens effekter på strandlinjen upphört. Detsamma gäller 
Hjälmaren.

Landskapstypen har växlande öppenhet med tydliga land-
skapsrum i de uppodlade delarna. Längs kuststräckan bildas 
rummen av vikar, öar och skär, och vattenrummen är ofta 
storskaligare än landskapsrummen på slätten. Skarpa grän-
ser mellan öppen mark och skogklädda höjder, mellan öppet 
vatten och strand. Generellt saknar denna landskapstyp en 
tydlig riktning men har ofta långa utblickar mellan uppstick-
ande holmar och öar. Formellt gestaltade landskapselement 
som alléer och parkanläggningar har tydliga riktningar och 
är urskiljbara landskapselement i denna landskapstyp.

Det sjönära odlingslandskapet är ett landskap som växt 
fram efter istiden. På det nedvittrade urberget ligger en 
sedimenterad sjöbotten. Urberget går i dagen som uppstick-
ande hällar från tiden då området var en arkipelag. Det finns 

moränavlagringar i anslutning till dessa f.d. öar, som idag är 
åkerholmar, i form De Geermoräner (blockiga ändmoräner) 
i öst-västlig randning från isens avsmältningsperiod. Åkrar 
och igenväxta träd- och buskbeklädda betesmarker, sjö-
ar (Mälaren eller Hjälmaren) och strandskogar dominerar 
landskapsbilden.

Ekologisk hotspot med rik biotopblandning
Det som karaktäriserar landskapstypens natur är att den be-
står av en rik blandning av olika biotoper såsom lövskogar, 
ädellövskogar, träd- och buskbeklädda betesmarker, åker-
holmar, lövbryn, gamla lövträd, strandängar, strandskogar 
och alléer.

Nyckelelementen eller värdekärnorna i landskapet är de 
gamla och stora ädellövträden, främst bestående av ek, samt 
de strandnära biotoperna som strandängar och strandskogar 
med tillhörande vattenmiljöer. De biologiskt rika ädellöv-
träden finns i ekhagar, som solitära träd i landskapet, i bryn 
och igenväxande skogsmark och i gårdsmiljöer och alléer. 
I det sjönära landskapet har vegetationen mellan värdekär-
norna stor betydelse eftersom de ofta utgörs av varierade 
biotoper som kan underlätta spridning. Exempel på dessa 
är alléer och andra småmiljöer som åkerholmar och bryn. 
Även skogsmiljöerna, som upptar en stor del av arealen 
trots att det är en slättbygd, är speciella och viktiga för 
biologisk mångfald. Skogsmiljöerna härstammar ofta från 
spontan igenväxning av hagmarker och har i frånvaron av 
effektivt skogsbruk fått utvecklas fritt och därmed fått en 
stor variation i både ålder, struktur och artsammansättning. 
Tillsammans skapar värdekärnorna och de mellanliggande 
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Meter över havet

1 Sjönära landskap

Flack grund sjö. 
Rikt fågelliv.

Hällmark, åsar och 
kala klippor.

Långa ut-
blickar.

Översvämnings-
marker delvis 
vegetationsklädda.
Flack vasstrand, före 
detta sjöbotten.

Städer vid 
Mälaren.

Arkipelag med 
strandskog och 
flacka
strandängar

Stort tryck 
på fritidsbe-
byggelse som 
permanentas.

Formella landskaps-
element som alléer, 
parker och stora 
gods
t ex Strömsholm &
Ängsö.

Eklandskapet.
Stora solitära träd 
i hagar och i det 
öppna landskapet.
Stormaktstid och 
upplysning.

Blandskog på 
åkerholmar
med berg i 
dagen. Tätt 
mellan bio-
toper.

Äldre gårds-
och bylägen. 
Ålderdomligt
vägnät.

Mäktiga lerlager 
på gammal sjöbot-
ten. Flack topogra? , 
sluttande mot sjö. 
Rationellt uppodlad. 
vattenfattig slätt.

Skarpa
gränser
mellan
vegetation
och fält.

Sammanfattning av landskapstypens karaktär. Generellt är karaktären hos landskapet känsligt för förändringar av dessa ingå-
ende byggstenar. Illustration: Emily Wade.
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miljöerna en helhet som är väsentlig för arters spridning och 
ekosystemens funktion. Det sjönära landskapet kan därför 
klassificeras som ett ekologiskt funktionellt landskap.

Landskapstypen är mycket artrik, en s.k. hotspot. Artrikedo-
men är möjlig tack vare den rika blandningen av biotoper, det 
gynnsamma sjönära klimatet och närheten mellan de olika 
biotoperna. Det är troligt att det sjönära landskapet hyser ar-
ter i stabilare populationer än i slättlandskapet och i ådalarna. 
Det skulle betyda att det sjönära landskapet kan ”fylla på” 
slättlandskapet och ådalarna med individer för att upprätthål-
la eller återskapa populationer i dessa landskapstyper.

I en större skala går en viktig spridningskorridor i öst-väst-
lig riktning som omfattar i princip hela landskapstypen. Här 
kan arter både på land och i vatten spridas. Det kan finnas 
spridningskorridorer till ådalarna men dessa är för diffusa 
för att kunna uttala sig om med nuvarande kunskap.

Jordbruket är storskaligt i det sjönära landskapet och precis 
som Slätten (se nästa avsnitt) har våtmarker och vattendrag 
dikats ut i hög utsträckning. Därför är det en brist i dagens 
landskap.

Herrgårdslandskap, fritidshusområden och 
högt tryck på ny bebyggelse
Till följd av landhöjningen är landskapstypen sjönära 
landskap till allra största delen ett yngre landskap än den 
angränsande slätten (landskapstyp 2). Höjderna i landska-
pet var länge en skärgård och här återfinns fornlämningar. 
Landskapet karaktäriseras främst av kungsgårdar, herrgår-
dar och stora slott med tillhörande marker. Flera av går-
darna är uppförda av personer med anknytning till rikets 
styre. Gårdssystemen ligger bredvid varandra längs kusten. 
Deras marker ned till vattnet har varit öppna, idag varierar 
öppenheten p.g.a. igenväxning. De öppna markerna är och 
har varit relativt obebyggda. Mellan herrgårdsrummen lö-
per större impediment. Här i utkanten, ligger torp och min-
dre gårdar. Skalan på rummen och gårdssystemen varierar 
i landskapstypens olika karaktärsområden, från storskaligt 
till småbrutet.

Små byar och sockencentrum finns, där några, främst de 
stadsnära, utvecklats till samhällen. I Västerås närhet finns 
också exempel på nyskapade orter, bl.a. byar och andra min-
dre samlingar av ny bebyggelse i nya lägen. Längst ut på 
impediment, som går ända ned till kusten, återfinns flera av 
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områdets fritidshusområden, med både tidstypisk bebyggel-
se från 1900-talets första hälft och varierande grad av om-
vandling till permanentboende.

Där kustlinjen är öst-västlig löper kustvägen en bit in i lan-
det och knyter samman byar och sockencentrum. Här går 
utlöpare från kustvägen ned till vattnet. Där kustlinjen är 
nord-sydlig finns väg nära vattnet.

Utvecklingstendenser
Det är ett stort tryck på att bebygga strandlägen och att om-
vandla fritidshusområden till permanent bebyggelse. Det är 
en attraktiv stads- och sjönära zon där det öppna landskapet 
alltmer växer igen, bebyggs och urbaniseras. Landskapets 
höga kvaliteter är dock det som lockar människor att bosätta 
sig här. Mälaren, odlingslandskapet och de varierade skogs-
miljöerna bygger upp den kvaliteten.

Det finns tendenser att kusten privatiseras inom 
riksintresseområdet för friluftsliv och natur så att allmän-

hetens tillgänglighet minskas. Vägnätet får ytterligare en 
struktur när bebyggelse placeras i nya lägen. Hästgårdar 
övertar gamla jordbruk och gårdar ställs om till hästnäring.

Känslighet
• Ny bebyggelse och trend att permanenta fritidshus i 

strandnära lägen, förändrar karaktären och minskar till-
gängligheten inom riksintresseområdet för friluftsliv och 
natur.

• Bebyggelse på odlingsmark förändrar strukturen mellan 
öppet och slutet. Kan förändra de tydligt avläsbara gårds-
systemen. 

• Gles bebyggelse utan sammanhang ger inte underlag för 
kollektivtrafik utan blir beroende av biltrafik.

• Lågproduktiva marker och svårbrukade marker som har 
höga natur- och kulturmiljövärden kan omvandlas för ut-
tag av biobränsle (löv, ädellöv, bryn, buskar) eller säljas 
som tomter för bostadsbebyggelse.

a

a

b

c

e

a

D
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• Nyckelelementen de gamla, grova träden är känsliga för 
igenväxning och för fel skötsel, avverkning och andra åt-
gärder som skadar träden.

• De grunda bottnarna är känsliga för ökad gruvnäring i 
nordvästra Västmanland som kan leda till att sjöfarten 
ökar på Mälaren med behov av muddring och andra åt-
gärder för att säkra sjöfartsleder. 

• Herrgårdslandskap är känsligt för förtätning, särskilt i de 
öppna rummen. Var och hur är viktiga frågor vid explo-
atering.

• På sina håll stora brukningsenheter, kan därför hända 
mycket om en ägare ändrar inriktning.

Potential
Det sjönära landskapet innehåller mer potential än man kan 
tro. Nedan förtecknas några av dessa. Men kort kan sägas 
att detta är en ”hotspot” i Västmanland för ny bebyggelse 

och utveckling men att det samtidigt är ett stort område med 
rikliga kvaliteter. Rätt omhändertaget finns stora möjlighe-
ter att både behålla och utveckla de existerande kvaliteterna 
samtidigt som en ökande exploatering och urbanisering kan 
ske. Därför anges nedanstående potential:

• Potential att utveckla denna landskapstyps många goda 
kvaliteter. Möjlighet att ”förtäta” i torpkanterna till herr-
gårdssystemen med inspiration från tidigare bebyggelse-
strukturer (oskiftade byar, torp, radbyar, eller nya gårdar).

• Potential att tillföra kvaliteter i samband med ny bebyg-
gelse. Återhållsam bebyggelse en bit ifrån Mälaren kan 
ge attraktiva strövområden i de varierade, nya skogarna. 
Dessa skogar är spontant etablerade och kommer till skill-
nad från industriskog att ha höga rekreativa värden. Ska-
pande av våtmarker och nya sjöar kan bidra till ökande 
boendekvaliteter samtidigt som bristen på våtmarker kan 
åtgärdas. Detta sammantaget kan minska trycket på ex-
ploatering vid Mälarens kust som trots allt är begränsad.

Landskapstypen mot bakgrund av teddykartan, med indelning i karaktärsområden, som beskrivs sist i avsnittet.
©Lantmäteriet, GSD-Sverigekartan
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Trycket på sjönära lägen är stort, för nybyggnation och per-
manentning av fritidshus. Det kan begränsa tillgängligheten 
för friluftslivet och minska den biologiska mångfalden. 

Lungers udde vid Hjälmaren.
Flacka stränder är ofta klädda med strandskog, som tar upp 
näringsämnen och erbjuder upplevelser för både friluftsliv 
och fåglar. Sundet mot Ängsö. 22

• Lågproduktiva marker, som igenväxta trädbevuxna betes-
marker, tas åter i bruk för bete. Restaureringen sker för att 
stärka spridningskorridorens kraft/styrka/konnektivitet i 
öst-västlig riktning, liksom i nordsydlig riktning.

• Öka områdets attraktivitet genom att stärka värdefulla eko-
system och för att utveckla upplevelsevärden för friluftsli-
vet i och omkring Mälaren. Det kan göras genom ökat in-
slag av betesdjur som skapar ett intryck av ett mer levande 
landskap. Ökad slåtter i strandområden skapar mer sikt ner 
till Mälaren. Riksintresset för friluftsliv förstärks.

• Potential att förstärka herrgårdslandskapet genom att 
frihugga nyckelelementen gamla, grova ädellövträd. Ny-
hamling kan förlänga livet på träden och skapa sikt kring 
igenväxta gårdsmiljöer och kyrkogårdar. Stärka de öppna 
rummens linje ned mot vattnet, dvs. öppna strandzonen 
mer, t.ex. bete, sammanfaller ofta med herrgårdslandska-
pets zoner mot Mälaren.

• Möjlighet att utveckla de stora impedimenten, de obe-
byggda höjderna intill Mälaren och i odlingslandskapet, 
t.ex. för bebyggelselägen samt bad/friluftskontakt med 
vattnet

• Potential att stärka de öppna rummens linje ned mot vatt-
net, dvs. öppna strandzonen mer, t.ex. bete, sammanfaller 
ofta med herrgårdslandskapets zoner mot Mälaren.

• Det naturnära/kulturhistoriska boendet säkras genom 
skötsel i detaljplaner. Skapa fungerande sociala enheter 
kan vara en lösning.

• Med samling av bebyggelse kan troligen kommunala 
kostnader för infrastruktur, VA, el, välfärdsservice etc. 
hållas nere.

Karaktärsområden
A. Ängsö–Gäddeholm 
Partier av småskaliga landskapsrum, i övrigt relativt storska-
lig, flackt till böljande terräng. Tätt mellan gårdar, godsmil-
jöer nära vatten. Följsamt vägnät, öppna diken. Korta ekolo-
giska spridningsavstånd inom området, rikt på småbiotoper 
och bryn. Stor variation av naturtyper, stort inslag av ädellöv. 
Extensiv skogsskötsel som gett upphov till varierade sko-
gar. Tydligare och större herrgårdsrum i sprickdalar än i C, 
Strömsholm–Rytterne–Tidö och D, Kungs-Barkarö öppna 
mot vattnet. Brukande i större skala än i Rytterneområdet.

B. Västerås stad
Urban småskalig struktur, orienterad mot hamn, sparad na-
tur insprängd i staden mycket centralt, industrimiljöer. Ur-
bana naturmiljöer, lövrika skogsområden och naturparker, 
stora tallar, gröna kilar och gröna områden är vanligt före-
kommande. Det finns säkert ett avbrott i spridningskorridor 
till följd av Västerås stad. Detta kan åtgärdas både genom 
en god kommunal planering och genom spridningssamband 
söder om Västerås (via Mälarens öar).

C. Strömsholm–Rytterne–Tidö 
Stora flacka landskapsrum avdelade av mindre skogspartier. 
Stora gårdar, delvis herrgårdslandskap med formella land-
skapselement. Strömsholm är Västmanlands kärna för ek 
och hagmarksmiljöer, ytterst hög koncentration, även natio-



Det öppna landskapet mellan Ängsö och Gäddeholm sluttar 
svagt mot Mälaren.

Gårds- och bymiljöer ligger traditionellt vid åkerholmar och i 
kanten mot skogspartier. Ullvi, öster om Köping.
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nellt. Spridning via Mälaröar mellan Ängsö–Gäddeholm och 
Strömsholm–Tidö. Asköviken viktigaste våtmarken kring 
Mälaren, lokal variation inom området där storskaligare ra-
tionella delar förekommer – lite antingen eller!

Västra och östra delen (Strömsholm och Tidö) större skala, 
öppnare rum, mer rationaliserade odlingsmarker, fler fritids-
husområden än mellanliggande Rytterne som är mer små-
skaligt herrgårdslandskap med hög variation i markbruk och 
oexploaterad strandkant. Östra delarna närmare Västerås 
(Tidö, Barkarö m.m.) utlöpare till staden med mer sentida 
bebyggelse och nyare ortsbildningar. 

D. Kungs-Barkarö
Storskalig slätt som genomkorsas av flack ås med småskalig 
struktur och väg. Järnväg korsar diagonalt. Arbogaån och 
Hedströmmen korsar området. Arboga förkastningsbrant 
reser sig som en blå fond. Ett ekologiskt funktionellt ek-
landskap, delar under igenväxning men fortfarande viktig 
värdetrakt. Flackt. Kungsgårdens gamla beten präglar ek-
landskapet. Storgårdar/herrgårdar på rad längs å och brant. 
Fritidshusområdet Malmön med tidiga fritidshus, tydliga 
kopplingar till staden Köping. 

E. Torpa
Flackt slättlandskap som följer Mälarens förkastning och 
vägarnas riktning. Bebyggelsesamlingar, gårdar i den 
mosaikartade delen mellan Mälaren och slätten. Längre eko-
logiska spridningsavstånd inom området, delvis fragmente-
rat av väg och järnväg. Mälaren starkt samband. Sjönära 

område som har likheter med det sörmländska småbrutna 
landskapet. Sockencentrum. 

Å. Hjälmarens strand med skärgård
Sammansatt landskap med storskaliga grunda vattenrum 
och några få gröna öar. Vidsträckta vyer över Hjälmaren. 
Den smala Lungeråsen korsar området. Vägnät från och till 
vattnet. Smal zon p.g.a. sjösänkning. Mycket ädellöv och 
milt lokalklimat. Ansluter till större områden i Örebro län. 
Bl.a. fladdermusfauna rik. Samband via kust och öar till 
kärnområden i Närke. Fritidshusområde och gårdar. Öarna 
skiftande inriktning; fiskenäring, jordbruk samt badöar. En-
skilda gårdsmiljöer snarare än stora bysamlingar. 

Ä. Mälarens strand med skärgård
Sammansatt landskap med storskaliga vattenrum och små-
skaliga öar, kraftigt inskurna vikar. Fritidshus med vatten-
utsikt. Gröna öar ofta med fritidshus och i vissa fall går-
dar. Öarna är ”stepping stones” för ekologisk spridning 
nord-sydlig, respektive öst-västlig riktning. Öarna är avgö-
rande för spridning förbi Västerås i öst-västlig riktning, och 
har även en betydelse för spridningen i nord-sydlig riktning. 
Herrgårdsrum öppna mot vattnet, fritidshusområden vid 
vattnet med varierande grad av permanentning, däremellan 
oexploaterade strandzoner, vissa äldre invallningar för att 
öka odlingsmarken. Öarna skiftande inriktning; fiskenäring, 
jordbruk samt badöar. Enskilda gårdsmiljöer snarare än sto-
ra bysamlingar. 



Slätten genomkorsas också av ett ålderdomligt vägnät 
mellan gårdar och byar. Vid Målhammar.
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2. SlättlandSkaP

Långa utblickar över gammal sjöbotten
Sammansatt landskap med flack till böljande grundform. 
Terrängen böljar svagt med höjder på mellan 5 till 50 meter 
över havet. Landskapet är öppet med långa utblickar. Ska-
lan spänner från storskaligt, mot det sjönära landskapet till 
småskaligt mosaikartat mellan Västerås och Sala. Typiskt 
är upplevelsen av rymd där himlen upptar en stor del av 
synfältet. Landskapstypen sluttar svagt mot Mälarens breda 
slättsjö och är en gammal sjöbotten som har rest sig efter 
istiden. Landskapsrummen av varierande storlek avgränsas 
av sammanhängande skogsområden på morän och ensam-
liggande åkerholmar. Stor andel uppodlad mark på lerjordar. 

Slättlandskapet är ett landskap som växt fram efter istiden. 
Området som var nedtryckt under istiden höjer sig alltjämt 
mellan 3–6 mm per år. På det nedvittrade urberget ligger 
en sedimenterad sjöbotten mellan uppstickande hällar från 
tiden då området var en arkipelag. Moränavlagringar syns 
i anslutning till dessa uppstickande öar som idag är åker-
holmar. De tydliga spåren av isen syns också i form av 
grusåsar – de gamla isälvarna – och i svärmar av De Ge-
ermoräner, blockiga ändmoräner i öst-västlig randning från 
isens avsmältningsperiod. Den mosaikartade slätten, som är 
sammansatt av lika delar öppet och slutet, t.ex. i närheten av 
Tortuna och Svanå saknar tydliga riktningar förutom de kor-
sande åsarna och ådalarna som är rumsavgränsande element 
i nordvästlig-sydostlig riktning. 

Området är vattenfattigt med utdikade åkrar. Det genomkor-
sas av åar och de vattenförande rullstensåsarna Badelunda-, 
Strömsholms- och Köpingsåsen. Brynzoner är ovanliga, här 
råder skarpa gränser mellan markslag (särskilt i områdets 
västra och nordöstra delar). Få betesdjur.

Riktningar och landmärken i det öppna 
landskapet 
Inom landskapstypen finns även gestaltade formella miljöer 
som genom byggnadernas placering, parkanläggningar och 
raka siktlinjer längs alléer visar att det funnits resurser för 
att planera och anlägga större gods och gårdar. I de storska-
liga landskapsrummen är dessa miljöer väl synliga på håll. 
I bruksmiljöer som Skultuna är den äldre bebyggelsen orga-
niserad kring vattendragen och verksamheten. Arboga och 
Köping är medeltida städer och landskapstypen har många 
kyrkor från samma tid, uppstickande torn som är landmär-
ken i slättlandskapet. Köping och Sala är orter med stora, 
väl synliga silos i detta produktionslandskap. Västerås är en 
ort med höga hus i det övrigt flacka landskapet.

Stora gårdar och goda kommunikationer
Bebyggelsen ligger samlad i gårdsmiljöer och små byar in-
vid skogsbevuxna åkerholmar alternativt på öppna impedi-
ment och som små orter invid de viktiga åarna. Landskaps-
rummen är stora och frekvensen av gårdar hög till mycket 
hög, man har alltid flera enheter i synfältet. Byarna är ofta 
förhållandevis små med få gårdar, men gårdarna är generellt 
stora.

Bebyggelselägen och markbruk har en mer längsgående ka-
raktär invid ådalarna. Här ligger en del större byar, radbyar. 
Detta ger tillsammans med den intilliggande infrastruktu-
ren, riktningar som annars inte finns i området. Stationssam-
hällen med hög andel villabebyggelse från perioden med 
arbetskraftstillskott till industrin, under 1950–1970-talen. I 
gränsen mot det sjönära eklandskapet löper väl etablerade 
kommunikationsstråk sedan bronsåldern. Idag är de uppska-
lade till järnväg och motorväg och har förändrats från sam-
lande kommunikationsvägar till genomfartsleder som bildar 
barriär för tvärgående rörelser, med undantag för ådalarna i 
nord-sydlig riktning.



2 Slättlandskap

50

5

Meter över havet

Stora landskapsrum 
i varierande storlek.

Bebyggelse
vid holmar.

Storskalig, flack och 
böljande terräng. 
På bördiga leror 
spannmålsdominerat,
rationellt odlat. 
Inga diken.

Småstäder i övergångs-
zoner mellan slätt och 
skogsområden och i 
ådalar.

Vattenfattigt. Enstaka 
slättsjöar, öppna 
diken och nedskurna 
åar.

Långa utblickar i 
stora landskapsrum

Infrastruktur,
kraftledningar,
stora vägar och 
järnväg

Fattigt på småbio-
toper, extremt frag-
menterat

EW 12

Glest mellan 
åkerholmar
av berg och 
morän.

Sammanfattning av landskapstypens karaktär. Generellt är karaktären hos landskapet känsligt för förändringar av dessa ingå-
ende byggstenar. Illustration: Emily Wade.

25

Från fuktiga slåtterängar till utpräglad 
spannmålsbygd 
Jordbruksmarken har sedan isälvsavsmältningen ökat och 
effektiviserats kontinuerligt, först genom de naturliga land-
höjningsprocesserna, skiftesreformer, och genom omfattan-
de utdikning. Vi befinner i oss inom ett område som genom-
gick en omfattande kolonisation under bronsåldern. Levande 
och lönsamma handelsförbindelser har följt de korsande 
ådalarna och åsarna och vidare ut mot Mälarens hamnar och 
Östersjön, dessa kommunikationsstråk är både de äldsta och 
fortfarande mest betydelsefulla stråken för kommunikatio-
nen genom området. Ovanpå detta har landskapstypen ett 
medeltida nätverk av vägar mellan kyrkor över slätten. Här 
möter de nord-sydliga kommunikationerna det öst-västliga 
stråket, det gäller både huvudvägnät och järnvägarna. Inn-
an jordbruksreformerna under 17- och 1800-talen var detta 
slättlandskap fullt av sanka partier, flacka slättsjöar och fuk-
tiga slåtterängar intill vattendragen.

Området är en utpräglad spannmålsbygd med stora öppna 
ytor. Området blev spannmålsinriktat väldigt tidigt, redan 

under 1700-talet. Idag kan vi också se planteringar med 
gran, energiskog och andra högväxande grödor. 

Naturliga pågående processer: Immigration av arter från 
omgivande landskapstyper. Låg reproduktion av arter i land-
skapstypen och relativt hög förekomst av lokala utdöenden 
av arter. Försök till spridning av arter sker mellan det sjönära 
landskapet (typ 1) och landskapen längre norrut, men troli-
gen utgör landskapstypen snarare ett slags barriär däremel-
lan. Där ådalarna är tydliga/bredare med mer öppet vatten 
och sanka marker kan spridningen fungera bättre än i det 
”torra” landskapet, t.ex. nordost om Västerås.

Ekologiskt fragmenterat och vattenfattigt
I grova drag består vegetationen av spannmålsåkrar och 
trädbevuxna större holmar. Bryn mellan skog och åker, öpp-
na vattendrag, öppna våtmarker, gamla träd, alléer och andra 
typer av småbiotoper som kan finnas i ett odlingslandskap, 
förekommer mycket sparsamt. Landskapet är starkt frag-
menterat. De naturtyper/biotoper som återstår är små rester 
från ett rikt odlingslandskap: alléer utan gamla träd, små 
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åkerholmar, bryn på vissa ställen, smala, öppna vattendrag 
och liknande. En nyanlagd våtmark, t.ex. Frövi, gör stor för-
ändring i landskapet. Med den finns det öppet vatten som 
fåglar och andra arter kan nyttja och leva i. Det innebär att 
landskapstypen har mycket få områden kvar med höga na-
turvärden. De områden med höga naturvärden som är kvar, 
är kraftigt påverkade av sin omgivning så att deras kvalite-
ter för biologisk mångfald är låga, vilket delvis beror på att 
avståndet dem emellan är långt. Artstocken skulle vara ännu 
mer utarmad om det inte fick kontinuerlig påfyllning från 
det intilliggande sjönära landskapet (typ 1) och det vattenri-
ka skogslandskapet (typ 3). 

Utvecklingstendenser
Relativt välmående jordbruksområden. Området har brist på 
bete och betesdjur men man ser fler verksamheter som föder 
upp och förädlar animalieprodukter, flera med ekologisk in-
riktning. Det finns flertalet golfbanor. De uppodlade lerorna 
planteras med energiskog och andra högväxande grödor vil-
ket förändrar upplevelsen av det öppna landskapet. Skogs-
marken används till jakt. Skogen avverkas rationellt vilket 
kan äventyra den biologiska mångfalden. Landskapstypen 
ligger på nära pendlingsavstånd till flera Mälarstäder och 
därför ökar trycket på att bygga fler bostäder.

Landskapstypen med indelning i karaktärsområden, som beskrivs sist i avsnittet.
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Känslighet
• Slättens känslighet är kopplat till om strukturen är stor-

skalig och öppen eller mosaikartad. Karaktären av den 
mosaikartade slätten är med sin variation av öppet, slu-
tet, bebyggelse och åar relativt tålig för nya anspråk som 
vägar, bebyggelse om det tillförs med samma skala och 
variation som många års brukande har gett.

• Öppenheten och de skarpa gränserna i den storskaliga 
öppna slätten ger ett ”strikt” landskap, inga brynzoner. 
Svårt att gömma sig i. Hur man bygger eller löser fysiska 
tillägg är mycket väsentligt i detta landskap där det mesta 

man gör är väldigt synligt. T.ex. är de skarpa gränserna 
mellan öppet och slutet, mötet mellan bebyggelse och 
skog, byggnaders placering längs åkerholmar betydelse-
fulla karaktärsdrag. 

• P.g.a. öppenheten och jordbruksenheternas stora marka-
realer kan förändringar i markanvändning, produktion, 
grödor etc. lätt bli mycket tydliga. Risk för ändrad visuell 
karaktär då öppna odlingsmarker planteras med skog och 
bryter långa utblickar. 

Landskapstypen mot bakgrund av teddykartan, med indelning i karaktärsområden, som beskrivs sist i avsnittet.
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Slättlandskapet är generellt mycket vattenfattigt, men 
enstaka slättsjöar, som Fläcksjön påminner om hur land-
skapet såg ut innan de stora utdikningarna på 1800-talet. 
Vid Frövi.

Slätten har en flack grundform med långsträckta vyer över 
storskaliga fält. Slättlandskapet korsas av infrastruktur, 
järnväg och väg i öst-västlig riktning som knyter ihop områ-
det med andra Mälarstäder. Mellan Köping och Kolbäck.
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• Risk för att bryta historiska bebyggelsemönster när be-
byggelsen placeras i helt nya lägen. Friliggande hus utan 
koppling till åkerholmar eller med komplementbyggna-
der som ligger fritt på den öppna odlingsmarken föränd-
rar områdets karaktär.

• Igenplantering av öppet landskap och igenväxning av be-
tade artrika marker förändrar områdets visuella karaktär.

• Avverkning av tätortsnära skogar kan förändra områdets 
visuella karaktär, och minska den biologiska mångfalden.

• Avverkning av gles, för friluftslivet tillgänglig skog, kan 
innebära en förändrad struktur och visuell karaktär som 
minskar attraktiviteten i området. Den tätortsnära skogen 
är en viktig byggsten på den förhållandevis otillgängliga 
slätten.

• Slättens spridda bebyggelsesamlingar ger litet underlag 
för utveckling av kollektivtrafik.

• Ökad trafikering på vägar, kan bryta samband och skapa 
barriärer för den spridda bebyggelsen och försämra till-
gängligheten för det rörliga friluftslivet.

Potential
• Potential att utveckla attraktiva målpunkter för friluftsli-

vet och besöksnäringen genom att stärka kopplingar för 
cykel och kollektivtrafik och genom att stärka och skyd-
da småbiotoper kopplade till bete och vatten.

• Potential att utveckla de för slätten typiska bebyggelselä-
gena intill skogspartier och vattendrag genom att utveck-
la impediment till bebyggelselägen, särskilt i de östra 
delarna där sådan mark finns i högre utsträckning.

• Viss potential att förtäta byar (där bytomterna har haft 
fler gårdar) och ”förlänga” radbyar.

• Potential att fortsätta bygga i stationssamhällen med 
koppling till andra orter i Mälarregionen och Dalarna. 
Här kan äldre industribyggnader användas för nya än-
damål eller utgöra byggbar mark för kompletterande be-
byggelse.

• I det mosaikartade slättlandskapet finns en stor ekolo-
gisk potential att stärka spridningskorridoren i öst-västlig 
riktning intill det sjönära landskapet vid Mälaren, liksom 
dess habitatnätverk. Oavsett utvecklingen i det sjönära 
landskapet kring är det troligt att populationer kring 
och i Mälaren gynnas av en komplettering av habitat i 
mosaikartat slättlandskap. Även för de areella näringarna 
kan en sådan förstärkning vara gynnsam i ett ekosystem-
tjänstperspektiv. 



Det öppna odlingslandskapet förändrar karaktär när jord-
bruksmarken planteras med energiskog och poppelodling. 
NV om Tillberga.
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• Potential att stärka och utveckla ekosystem kopplade 
till vatten och tätortsnära skog vid nybyggnation av be-
byggelse eller vägar, t.ex. genom öppna diken och dam-
mar. Var och hur detta görs är avgörande för den tydliga 
spannmålskaraktären med långa historiska rötter.

• Potential att värna och stärka kopplingar för människor 
och djur från det vattenrika skogslandskapet till det 
sjönära landskapet genom ådalarna och utmed åsarna. 
Vid dess korsningspunkter bör särskilda studier göras för 
att stärka sambanden. Ökad spridning skulle medföra ett 
större inslag av öppet vatten i landskapet, halvnaturliga 
löv- och ädellövrika skogsmarker, fler naturbetesmarker, 
småbiotoper som bryn och kantzoner som kan hysa de 
arter som finns i det sjönära landskapet och som sprids i 
nord-sydlig riktning.

• Potential att öka attraktiviteten i slättlandskapens bebyg-
gelsemiljöer genom att förstärka samhällenas historia 
som stationssamhällen eller brukssamhälle och samtidigt 
utveckla öppna vatten, småbiotoper och förutsättningar 
för ekosystemtjänster. 

Karaktärsområden
F. Arbogaslätten
Storskaligt låglänt och flackt slättlandskap med långa 
utblickar, småbrutna flacka skogspartier. Korsas av Kö-
pingsåsen och Lungeråsen. Området saknar tydlig rikt-
ning. Meandrande bäckar och skogsridåer skapar ledlinjer 
i landskapet. Vattenfattigt. Viktiga kommunikationsstråk i 

sydväst-nordostlig riktning. Järnväg och motorvägskär tvärs 
genom området och skapar barriärer. Vägnät i ägogränser. 
Extremt ekologiskt fragmenterat landskap (reglering av vat-
ten och utdikning, areella näringar, även skogsbruk, och in-
frastruktur). Norra delen flacka stora dalgångar med radbyar, 
i övrigt byar och ensamliggande gårdar södra delen.

G. Köping–Dingtunaslätten
Flack storskalig slätt som bryts av Strömsholmsåsen. Stor 
förekomst av ändmoränder i öst-västlig riktning. Genom-
fartstrafik parallellt med Mälaren. Relativt tätt vägnät. Ex-
tremt ekologiskt fragmenterat landskap (reglering av vatten 
och utdikning, areella näringar, även skogsbruk, och in-
frastruktur). Odlad slätt med gårdar på impediment, över-
gångszonerna är få, inga torp, inga brynzoner.

H. Tortunaslätten
Flackt till böljande slätt. Storskaliga öppna landskapsrum, 
större skogsklädda moränpartier. Struktureras av de korsan-
de breda dalgångarna kring Svartån och Sagån som avgränsar 
länet mot öster. I övrigt vattenfattigt. Badelundaåsen bitvis 
tydlig som rygg i landskapet, även ändmoräner förekommer. 
Vägar följer åsar och ådalar samt korsar odlingslandskapet. 
Extremt ekologiskt fragmenterat landskap (reglering av vat-
ten och utdikning, areella näringar, även skogsbruk, och in-
frastruktur), i sydöstra delen av område H. Mycket fragmen-
terat landskap i nordostliga delen. Liknar karaktärsområde 
I. Salaslätten i fragmenteringsgrad. Storskaliga odlingsytor, 
ensamliggande gårdar och glesa radbyar, typritad 1800-tals-
bebyggelse finns och torp. Brynzoner kan anas i jämförelse 
med G. Köping–Dingtunaslätten. 

I. Salaslätten
Flack till böljande grundform med korsande ådalar i 
nord-sydlig riktning. Stora skogspartier dock mindre än Tor-
tunaslätten. Genomkorsas av tydliga landskaptyper-ådalar 
och småslätter. Ängslador. Ekologiskt mycket fragmenterat. 
Liknar nordvästliga delen av H. Tortunaslätten i fragmente-
ringsgrad (reglering av vatten och utdikning, areella näring-
ar inkl skogsbruk). Storskaliga odlingsytor, ensamliggande 
gårdar, torp finns. Bebyggelse med inspiration från länets 
norra bergsmansbebyggelse. Brynzoner kan anas till skill-
nad från område G. Köping–Dingtunaslätten. 



Det vattenrika skogslandskapet har en viss kupering. Här finns en stor vattenförekomst i form av myrar och sjöar. Här är sjön 
Silvköparen nordväst om Sala.
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3. VattenRIkt SkogSlandSkaP

Småkuperat landskap genomkorsat av dalar
Sammansatt landskap med flack till lätt kuperad terräng, som 
genomkorsas av ådalar. Berggrund domineras av graniter 
och jordartstäcket av morän och isälvssediment. Terrängen 
är småkuperad med höjder på mellan 50 och 200 meter över 
havet. Lokalt är höjdskillnaderna och brutenheten mindre än 
i det norr om liggande storskaligt kuperade landskapet. Sko-
gen bryts av öppna landskapsrum som består av våtmarker, 
sjöar, åkermark och samhällen. Riktningarna i landskapet 
är tydliga vid ådalarna och längs sjöarna men är i övriga 
delar otydliga. Skogsmiljöer dominerar även de vattenrika 
markerna. Skogsmiljöerna spänner från torra hedliknande 
skogar till fuktiga sumpskogar.

Varierade skogar och värdefulla vatten
Vid en första anblick kan landskapet verka enformigt och 
enkelt sammansatt. När man studerar förekomsten av vatten 
ändras bilden och fram träder en vegetation som är naturligt 
varierad och där olika skogstyper, myrar och sjöar bildar 
ett sammansatt skogslandskap uppbrutet av öppna partier. 
Landskapstypen innehåller många olika skogstyper som 
tallskogar, granskogar, barrblandskogar, barrsumpskogar, 
lövblandade barrskogar, triviallövskogar, lövsumpskogar 
osv, men gemensamt är att de med få undantag är kraftigt 
påverkade av ett intensivt skogsbruk och det tidigare bergs-
brukets behov av träkol. Det gör att landskapstypen, trots 
den höga andelen skog, innehåller en låg andel biologiskt 
rika skogar och att skoglig kontinuitet saknas för stora are-
aler. Den långa historien av relativt kraftig påverkan på 
skogsmiljöerna har troligen medfört att extremt svårspridda 
arter och arter som är beroende av särskilda skogsmiljöer 
sedan länge är borta ifrån landskapet.

Landskapet är rikt på vatten med många sjöar, myrar och 
kärr. Här finns också flera naturliga vattendrag även om 
många av dem har dämmen och regleras så finns stora av-
snitt som i övrigt är ekologiskt intakta. Genom landskapsty-
pen löper ett ”blått bälte” (se kapitel om Lanskapets eko-
logi”) från Nedre Dalälven i nordöstra delen av länet mot 
sydväst. På landskapsnivå bör det finnas ett samband mellan 
de vattenrika miljöerna för de organismer som bara lever i 
dessa miljöer. Man skulle kunna tala om en regional sprid-
ningskorridor. Vidare finns det samband mellan de vattenri-
ka miljöerna och omgivande skog, ett samband som finns i 
hela landskapstypen. 

En annan typ av korridor är ådalarna och till viss del 
småslätterna som skär igenom landskapstypen. Här före-
kommer skogstyper som har mer koppling till odlingsland-
skapet och näringsrikare marker t.ex. ädellövskogar och 
lövrika bryn. 

Myrarna, vattendragen och sjöarna utgör nyckelelement. Hit 
hör också de få gamla/ grova träd som finns i skogsmiljöer-
na och i samband myrar.

Två naturliga processer som troligen förekommit med lång 
kontinuitet har identifierats: Dels är det troligt att skogs-
brand varit förekommande i landskapstypen eftersom 
många skogsmiljöer ligger på torra marker och nederbörden 
är relativt låg. Skogsbränder är ovanliga idag men har histo-
riskt varit viktiga för hur skogen ser ut och vilka arter som 
lever där. Det är möjligt att det fortfarande går att se avtryck 
i ekosystemen av tidigare brandhistoria. Den andra proces-
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sen har med landskapets terräng att göra: sjöar som bildats 
efter istiden växer igen och bildar kärr och myrmarker. Den-
na process är pågående och accelererande eftersom kalhyg-
gesbruket medför större näringsläckage till omgivande sjöar 
och våtmarker och därmed påskyndar igenväxningen.

Skogsproduktion genom tiderna samt 
bergsmansbyar, nyodlingar och strövområden
Skogen som produktionsområde är en ”röd tråd” genom ti-
derna i denna landskapstyp. Idag dominerar ett storskaligt 
kalhyggesskogsbruk och torvproduktion återfinns på några 
få ställen. Historiskt är hela landskapstypen ett försörjnings-
landskap för den omfattande bergslags- och bruksnäringen, 
där träd (främst grova) avver kades för att göra kol 
till hyttorna och timmer till byggnadskonstruktioner. Torv 
har brutits för husbehov i de grunda myrarna, men har inte 
påverkat myrarnas biologiska mångfald i någon större om-
fattning. Berget har brutits i gruvor. Gruvhål, lämningar ef-
ter kolning och olika processer i metallhanteringen är därför 
varit vanligt förekommande. I landskapstypens västra del 
har den tidigaste typen av järnframställning förekommit, där 
man använde rödjord intill källor och våtmarker.

Landskapstypen är glesbefolkad. Här finns bergsmansbyar 
(norra delarna) och bruksmiljöer vid biflöden till de större 
ådalarna, samt små öppna odlade ytor med gårdar och torp.

Vissa gårdar och torp har varit knutna till bruken, andra har 
tillkommit som nyodlingar under 1700–1800-talens befolk-
ningsökningar. Några samhällen finns, f.d. järnvägssamhäll-
en i väster, och fritidshusområden som främst är lokalisera-
de till sjöarna.

Ett tätt nät av vägar, mestadels icke-statliga, genomkor-
sar skogsmarken. Flertalet är äldre vägar som fungerat för 
transport från milorna till hyttorna och bruken.

Landskapet är omtyckt för friluftsliv som exempelvis 
svamp- och bärplockning och fiske, eftersom det finns klara 
källsjöar och stora skogsområden.

Efter att kolningen försvann och det industriella skogsbru-
ket fått genomslag har det skett en likriktning av vegetatio-
nen. Hyggen, röjskogar, gallringsskogar dominerar. En eller 
ett par storskaliga torvtäkter finns idag.
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Utvecklingstendenser
Skogens utseende förändras. Det sker en successiv över-
gång från ”bondepräglad” skog med olika trädslag och olika 
åldrar till likåldriga enartsbestånd. Igenväxning och ned-
läggning av de små och få återstående jordbruksmarkerna. 
Avfolkning av både landsbygd och samhällen. Få nybygg-
nationer.

Känslighet
• Samhällen känsliga p.g.a. få basnäringar vilket kan ge 

snabba förändringar i befolkning beroende på konjunk-
turer och förändringar i näringslivet.

• Arter knutna till skog och de vattenrika miljöerna är 
känsliga för ytterligare fragmentering som en följd av det 
industriella skogsbruket. Framöver kan en intensifiering 
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av skogsbruket med skogsgödsling, bättre förädlat (eller 
klonat) skogsmaterial och snabbväxande trädslag ytter-
ligare försämra skogsekosystemens redan dåliga status.

• Landskapets förmåga att hålla vatten och därmed undvi-
ka översvämningar i ådalarna och Mälardalen kan vara 
känsligt beroende på hur skogen brukas och hur våtmar-
ker och vattendrag regleras.

• Områden som utnyttjas mer av det rörliga friluftslivet är 
känsligt för störning vid etablering av storskalig och bull-
rande verksamhet, t.ex. vindkraft och gruvor i dagbrott.

• Våtmarkslandskapet, och strukturen där det är glest mel-
lan nyckelbiotoper, är känsligt för ytterligare fragmente-
ring, exempelvis från ny infrastruktur.
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Det vattenrika landskapet har våtmarker i alla former, myrar är vanlig inslag. Lapplands naturreservat, Skinnskatteberg.
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Potential
• Potential, nu eller på lite sikt, är att arter som är knutna/ 

beroende av gamla tallar kan komma tillbaka till landska-
pet. Det beror på att gamla, grova tallar kan ha ökat/ ökar 
i landskapet till nivåer som inte funnits på flera hundra år 
genom skogsbrukets användning av frötallar och hänsy-
nen evighetsträd.

• Stor besökspotential att lyfta fram de unika bruks- och 
hyttmiljöerna.

• Potential för naturturism med olika skogs- och våtmarks-
miljöer m.m. Beror på hur skogsbruket bedrivs.

• Bildtext: Det vattenrika landskapet har våtmarker i alla 
former, myrar är vanlig inslag.

• Potential för fritidshusbebyggelse för Mälardalens be-
folkning.

• Potential att nyttja och utveckla befintligt järnvägsnät i 
ådalar.

• Potential för hästgårdar och ”bo-på-landet”, inte minst 
i skogsområdena nära dalgångarna med sina samhällen/
tätorter.

• Den vattenhållande förmågan i de vattenrika skogsmil-
jöerna är en ekosystemtjänst som kan minska översväm-
ningar i ådalar och kring Mälaren. Detta blir än viktigare 
vid en klimatförändring mot ett regnigare klimat.

• En ekosystemtjänstanalys skulle kunna visa på landska-
pets fungerande och potentiella ekosystemtjänster och 
därmed identifiera vilken ytterligare potential landskapet 
har vid sidan av träproduktion.

• Potential för storskalig och bullrande verksamhet såsom 
vindkraft i hårt skogsbrukade och för friluftsliv mindre 
intressanta delarna av skogslandskapet

• Den flacka terrängen ger potential att lokalisera och byg-
ga infrastruktur till mindre känsliga delar av landskapet. 



Området har en lång historia av rationellt skogsbruk där träd tidigare använts till kolmilning och idag förädlas till olika träpro-
dukter. Stora delar av området är skogsbevuxet. Nordost om Ramnäs.
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Karaktärsområden
J. Nedre bergslagen
Böljande till kuperad topografi, relativa höjdskillnader på 
mellan 50–100 meter. Innehåller även ådalar och småslätter 
som utmärker sig som tydliga uppodlade bygder i det i öv-
rigt sammanhängande skogsområdet. Mindre landskaps-
rum runt sjöar. De största kommunikationsstråken ligger i 
ådalarnas nord-sydliga sträckning. Fritidshusbebyggelse. 
Små myrar, skyddsvärda myrar, myrar utan skyddsvärde, 
vidsträckta skogsmarker, skogen fullständigt fragmen-
terad – få miljöer för hotade skogsarter kvar. Bergslag, 
bergsmansbyar. Skogsproduktion i stor skala, fördelat på ett 
fåtal stora skogsägare.

K. Brukens skogar 
Flack till böljande grundform. Större landskapsrum vid 
sjöar och uppodlade ådalar. Mindre öppningar vid hyggen 
i skogsmarken. Relativt tätt nätverk av skogsvägar. Rikt på 

myrar, stora myrar, rikt med myrar av reservatsklass. Band 
av myrar från Färnebofjärden i sydvästlig riktning in i Öre-
bro län, skogsmark och myrar/sjöar inflätade i varandra, vid-
sträckta skogsmarker, skogen fullständigt fragmenterad - få 
miljöer för hotade skogsarter kvar i skogen. Bland annat ny-
odlingar. Skogsproduktion i stor skala, fördelat på ett fåtal 
stora skogsägare.

L. Sala sjösystem
Flack till svagt böljande terräng. Vattenrikt sammanhäng-
ande sjö och dammsystem. Gränsbygd mot Uppland och 
Dalarna. Relativt tätt vägnät. Mindre myrar, myrar nära od-
lingsbygd, mindre skogsområden, nära Nedre Dalälven och 
Färnebofjärden (nationalpark), pärlband med nyckelbio-
toper utmed länsgränsen. Sala silvergruvas dammsystem. 
Jord- och skogsbruk mer sammanhängande än i J och K, 
med skog knuten till gårdar.



Norröver reser sig landskapet och blir storskaligt kuperat med höjder 100 till 300 meter över havet. Här ses bergen som grän-
sar mot Dalarna resa sig över Storsjöns yta, norr om Skinnskatteberg.
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4. StoRSkalIgt kuPeRat SkogSlandSkaP

Storskaligt kuperat landskap som skapar 
blå fond
Enhetligt och storskaligt landskap med långa utblickar från 
höjder. Terrängen är storskaligt kuperad med höjder mel-
lan 100 och 300 meter över havet. Området ligger högre 
än intilliggande landskapsavsnitt och bildar därför en blå 
böljande fond. Sluten skogsmark med små öppna rum runt 
odlingsmark, ådalar, bebyggelse och avverkad skog. Det 
kuperade landskapet har ingen tydlig riktning förutom de 
korsande ådalarna i nordvästlig-sydostlig riktning. Stor an-
del skogsmark. Relativt vattenrikt med sjöar, åar och fall. 
Bebyggelsen ligger som mindre städer intill viktiga kommu-
nikationsstråk vid ådalarna och som spridd fritidshusbebyg-
gelse vid sjöar. Området ligger delvis över högsta kustlinjen 
vilket innebär att småkorniga jordarter finns högt upp i ter-
rängen. Bergarterna innehåller höga halter av metaller vilket 
har gett upphov till människans etablering och användning 
av området. Här förekommer och också leptit- fickor av 
kalkrikt urskiffer. Vid färd längs vägarna blir den storskali-
ga topografin tydlig som kontrast mot landskapet åt sydost.

Skogs- och sjörik vildmark
Skogen dominerar. Mindre våtmarker ligger som öar i 
skogslandskapet. I nordöstra delen finns ett par sjöar. Sko-
gen består främst av tall, på mer näringsrika marker växer 
gran. När våtmarkerna är bevuxna är det med miniatyrtallar 
och triviallöv som al och björk. Kring sjöarna är lövinslaget 
större i skogarna liksom kring våtmarkerna. Landskapstypen 

är en fortsättning på ett skogslandskap som finns i Dalarna, 
och liknar det vattenrika skogslandskapet (typ 3). Dock är 
andelen våtmarker markant mindre, särskilt skyddsvärda så-
dana. Det är ett landskap vars arter även trivs i det vattenrika 
kuperade skogslandskapet. Arter som sprids utmed ådalarna 
kan finna sina häckningsplatser (fåglar) i detta landskap.

De öppna vattnen och våtmarkerna utgör nyckelelement för 
förekomst av flora och fauna. En del arter är troligen bara 
knutna till de torra markerna och skogliga impedimenten 
(t.ex. lavar, mossor, vissa evertebrater som t.ex. vedlevande 
skalbaggar) och kan också vara beroende av skogsbrand för 
sin överlevnad.

Gruvor och ständig bas för bergsbruk och 
metallnäringar
Området stod i hög grad för råvaran malm och utgör på så vis 
en källa till bergs- och bruksnäringarna. Gruvfältsområdena 
sträcker sig över stora områden, medan förädlingsplatser-
na är koncentrerade. Gruvlavar är landmärken i området 
och har stark symbolisk betydelse. Forsar och vattendrag 
har gett kraft åt metallförädlingen och kring dessa verk-
samheter finns samhällen som Fagersta, Norberg och 
Skinnskatteberg, gruvmiljöer och bruksmiljöer i ådalarna. 
Markanvändningen här och i norra delen av det vattenri-
ka skogslandskapet utgör bergslagen. Dessa områden har 
därför stora likheter vad gäller bebyggelse, bl.a. med de 
karaktäristiska bergsmansbyarna. Dalgångarna och åsarna 
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ende byggstenar. Illustration: Emily Wade.
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i nordvästlig-sydostlig riktning är de viktiga kommunika-
tionsstråken mot hamnarna i Mälaren och vidare ut i Öster-
sjön samt inkommande varor. 1950-talstrycket i gruvnäring 
m.m. märks tydligt i tätorterna. Högklassig 50-talsarkitektur 
t.ex. i Fagersta. Området har en rik och levande tradition 
av föreningsverksamhet, ideella engagemang etc. Det stor-
skaligt kuperade landskapet orienterar sig idag mycket mot 
Fagersta–Avesta och norrut.

Naturliga pågående processer: Den artspridning som före-
kommer i detta landskap ingår i ett större mönster av sprid-
ning i skogs och vattenrika landskap på regional nivå. Här 
förekommer, i den mån det finns förutsättningar p.g.a. pågå-
ende om tidigare markanvändning såsom skogsbruk (t.ex. 
förekomst av nyckelbiotoper, gamla träd lämpliga som 
boträd för fåglar), tidigare bergsbruk, nuvarande jakt (t.ex. 
om det förekommer illegal jakt av rovdjur och rovfågel) ar-
ter som är kopplade till vad vi kan kalla vildmarken (t.ex. en 
fågelfauna med rik förekomst av skogshöns, trana, fiskgju-
se, kungsörn, storlom och smålom).

Utvecklingstendenser
Skogen användes tidigare för bergsbruket, och har fortsatt 
att brukas genom storskaliga avverkningar i många gene-
rationer. Idag ligger flera verksamheter kopplade till träför-
ädling i området t.ex. Skogsmästarskolan (SLU) och Setras 
furusågverk i Skinnskatteberg. Samhällenas möjligheter att 
utvecklas är idag kopplat till några få basnäringar. Gruvnä-
ringen vitaliseras och står inför en renässans nu med andra 
krav på bl.a. kommunikationer. Besöksnäringen växer – i 
området finns förutsättningar för turism kopplad till natur- 
och kulturmiljöerna.

I lägen med tillräcklig vind kan lågproduktiv skogsmark tas 
i bruk för vägar och uppställning av vindkraftverk. Behov 
av raka vägar för rotorblad och torn får till konsekvens att 
nya vägar anläggs och befintliga vägar kan behöva förstär-
kas. Kraftledningar i luften etableras till parkerna och i par-
kerna läggs ledningen i marken.
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Känslighet
• Risk för spridning av gifter p.g.a hög koncentration av 

förorenade områden efter gruvnäring. Känsligt för stör-
ningar i ekosystem och osunda livsmiljöer för människor 
i förorenade områden. 

• Det storskaligt kuperade landskapet kan vara känsligt för 
ändrade vattenflöden och ändrad markanvändning med 
läckage av giftiga ämnen från förorenade områden som 
följd. Det kan leda till habitatförlust eller utradering av 
ekosystem.

• Känsligt för ytterligare fragmentering av skogsekosys-
tem med naturskogsliknande karaktärer (sumpskogar, 
nyckelbiotoper). Fragmentering kan bli en konsekvens 
av det rationella skogsbruket.

• Känslighet för utradering eller habitatförlust av arter knutna till 
skogen genom fortsatt avverkning/utarmning av gamla träd.

• Risk för störning eller habitatförlust av näringsfattiga 
biotoper vid skogsgödsling.

• Arter knutna till landskapet kan vara känsliga för att vis-
sa av deras livsmiljöer utraderas, minskar eller påverkas 
vid ändrad markanvändning (vindkraft, gruvnäring, till-
hörande nya vägar och kraftledningar). 

• Risk för översvämning nedströms med strukturomvand-
ling och förändrade ekologiska och historiska samband 
och om vattendragen med dammar och sjöar inte under-
hålls och därmed förlorar sin vattenreglerande funktion. 

• Landskapstypens skala och kupering kan innebära att 
åtgärder för infrastruktur kan innebära ingrepp så som 
brobyggnader och massomflyttningar vilket kan innebära 
förändrad karaktär, skalbrott och barriäreffekter. 
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• Transportsystemet löper i ådalarna där det finns stora vär-
den för både människor och djur. Alla anspråk samlas i 
samma stråk. Risk för ökad störning, barriäreffekter och 
förändrad karaktär om utbyggnaden inte sker samordnat. 

• Bebyggelsemiljöer och förädlingsplatser för metall är 
kopplade till bergs- och bruksnäringen. Dessa miljöer är 
känsliga för förfall vilket ändrar karaktären i hela områ-
det.

• Om området byggs ut för vindkraft finns behov av raka 
vägar för att rotorblad och torn ska kunna levereras. Det 
kan leda till nya vägar anläggs vilket kan ändra det karak-
täristiska småmaskiga nätet av skogsvägar.

• Det moderna skogsbrukets brukningsmetoder kan för-
ändra karaktären som ges av fornlämningar kopplade till 
gruv- och hytt historiken. 

Potential
• Områdena med i den här landskapstypen är vattenbuf-

fertområde för att fördröja vattnet till Mälaren. Här finns 
potential att skydda och stärka funktionen för vattenreg-
lering och vattenrening. Se vidare potential för vattenrikt 
skogslandskap (typ 3). Den vattenhållande förmågan i 
de vattenrika skogsmiljöerna är en ekosystemtjänst som 
kan minska översvämningar i ådalar och kring Mälaren. 
Detta blir än viktigare vid en klimatförändring mot ett 
regnigare klimat.

• Potential att göra området mer tillgängligt och lyfta fram 
landskapets attraktivitet genom att lyfta fram de unika 
bergslags-och bruksmiljöerna och för fritidshusbebyg-
gelse för Mälardalens befolkning. Stor besökspotential.

• Potential att nyttja och utveckla befintligt järnvägsnät i 
ådalar och därigenom förbättra kopplingen mellan orter 
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Skogsbruket drivs ofta rationellt. Skogen är en viktig förut-
sättning för Bergslagens verksamhet. Kolbotten vid Skilån, 
Riddarhyttan.

Camelandskapet nordväst om Riddarhyttan. Karaktärsom-
råde Skinnskattebergs norra bergslag
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i de etablerade kommunikationsstråken. Detta kan stärka 
den historiska läsbarheten, öka tillgängligheten och stär-
ka attraktiviteten. 

• Området är rikt på föreningsverksamhet, ideella engage-
mang och kulturverksamhet som nyttjar landskapet, ex-
empelvis Teatermaskinen. Det finns ett rikt socialt kapital 
vilket ger en stor potential att skapa hållbar utveckling. 
(källa Teatermaskinen)

• Potential att engagera barn och ungdomar och kultur-
verksamhet i planeringen. 

• Värna årsringarna i gruvdriften – en grundbult för turism 
och för områdets karaktär som gör områdets historia läs-
bar. Det gäller även miljöer indirekt knutna till industri-
utvecklingen t.ex. högklassig 50-talsarkitektur i orter. 

• Sjöarna och skogarna är en viktig del av områdets att-
raktivitet. Här finns potential för ökad användning för 
friluftsliv, fritidshus och estetiska värden.

• Potential att utveckla och bibehålla skogsbruk som här-
mar naturskogsekosystem med fortsatt användning av 
träslag som finns naturligt i regionen och med flerskikta-
de skogar. Detta kan säkerställa en funktionell biologisk 
infrastruktur. 

• Potential att skogsbruksmetoderna anpassas till viss del 
så att även andra ekosystemtjänster stärks/inte påverkas i 
samma grad som vid trakthyggesbruk. 

• Potential att intensifiera det hänsynsfulla skogsbruket då 
det småmaskiga vägnätet är tätt och träförädlingsindustri 
finns i området. Vägnät och fornlämningar är karaktärs-
bärande och gör gruv- och hytthistoriken läsbar. 

• Potential att satsa på ett lokalt vägnät så att det också 
tillgodoser boendes och besökares behov. 

• Potential att lägen med lågproduktiv skogsmark tas i 
bruk för vägar och uppställning av vindkraftverk. 

• Potential för fler arbetstillfällen med stärkta lokala eko-
nomier om bergsbruket får ett uppsving och nya gruvor 
tas i bruk. 

• Potential att utveckla användningen av landskapet med 
utgångspunkt från olika befintliga näringarna, den biolo-
giska mångfalden samt nyttjande av ekosystemtjänster. 
Exempel på det senare är tjänsterna vattenreglering, re-
ning, kulturverksamhet, jakt, fiske, estetiska värden/upp-
levelsevärden/friluftslivsvärden som inte bygger på jakt 
och fiske. 



Större vattendrag och sjöar är en viktig karaktär men 
området är mindre sjörikt en det intilliggande vattenrika 
landskapet. Haraldssjön, Riddarhyttan.

Bergslagen är rikt på lämningar av gruvor, hyttor och bruk, 
Riddarhyttan. Kopparverket, Riddarhyttan.

Spåren från gruvnäringen är tydliga i området, som his-
toriska landmärken från järnframställningen. Klackbergs 
gruvområde, Norberg.
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Karaktärsområden
M. Skinnskattebergs norra bergslag
Storkuperadtill böljande terräng. Relativt storskaligt med 
relativa höjdskillnader på mellan 100–200 meter. Vatten i 
alla former även forsar och fall. Vägar och järnväg tvärar 
över höjder -branta partier. Fortfarande intensivt skogsbruk 
men fler områden är svårbrukade vilket ger större biologisk 
mångfald. Vattensystem hänger samman. Skogsmiljöerna 
kraftigt fragmenterade, miljöer för hotade arter finns spritt i 
skogsmarken, små myrar, rikt med myrar av reservatsklass. 
Bergslag, bergsmansbyar. Skogsproduktion i storskala, för-
delat på ett fåtal stora skogsägare.

N. Norbergs bergslag med Fagersta 
Storkuperad terräng med höjdskillnader mellan 150–
250 meter. Camelandskap. Mindre landskapsrum vid sjöar 
och uppodlade dalgångar. Områden över högsta kustlinjen. 
Relativt vattenrikt, småsjöar. Bergslag, bergsmansbyar. 
Skogsproduktion i storskala, fördelat på ett fåtal stora 
skogsägare.
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Ådalarna och åsarna skär tvärs genom de andra landskapsty-
perna och binder samman dem både ur mänsklig och eko-
logisk synvinkel – en funktion som har lång kontinuitet. 
Det omgivande landskapets beskaffenhet inverkar stort på 
ådalarnas och åsarnas funktion och på upplevelsen av dem. I 
väster ligger ådalarna i anslutning till varandra. I öster delar 
strukturerna på sig.

Riktningsgivare med zonerat landskap
Zonerat landskap där landskapstypen följer höjdryggen 
i landskapet, generellt småskaligt. Åsarna är ibland höga, 
smala och tydliga, ibland låga, flacka och utbredda. Åsar 
är riktningsgivande till omgivande landskap. De löper pa-
rallellt och med jämna mellanrum. Stora åsar är Köpings-
åsen, Strömsholmsåsen och Badelundaåsen, se karta s. 59. 
Utlöpare norrut är Färnaåsen och Möklintaåsen. Ofta långa 
utblickar från åsens krön. Terrängen böljar svagt i relation 
till omgivningen. Åsarna avgränsar ibland branta och smala 
landskapsrum och fungerar som vattendelare. Åsar är ofta 
enskilda långsträckta landskapselement, som ibland grenar 
sig. De är långsträckta landformer som fortsätter ut norr och 
söder utanför länet. På breda åsar ligger långsträckta land-
skapsrum längs de gamla åsvägarna. Åsarna är tydligast när 
de löper längs ådalarna och korsar öppna slättlandskap där 
de inte blivit utsvallade och flacka.

Åsarna uppstod under istiden. Isälvar avsatte grus, sand 
och morän. De Geermoräner är små formationer tvärs is-
riktningen i intilliggande slättlandskap som framträder som 
svärmar av låga ryggar som sällan påverkar rumsligheten 
i landskapet. Åsarna är vattenförande grundvattenmagasin 
men saknar i övrigt ytvatten. Däremot ligger de ofta paral-
lellt med ådalar som samlar och transporterar vattnet från 
större avrinningsområden. Grustäkter har tidigare förändrat 
och förbrukat en del av naturresursen grus. Idag bedrivs li-
ten täktverksamhet. Stora delar av åsarna täcks av barr (tall) 
och blandskog.

Västmanlands åar rinner söder ut från 100–150 m.ö.h. i 
länsgränsen ner till Mälarens vattennivå på ett par me-
ter. Höjdskillnaderna tas upp i forsar och fall. Ådalarna 
innehåller såväl smala åar som breda sjösystem. De bildar 
bitvis tydliga ådalsraviner och kan upplevas dramatiska i 

5. åSaR och ådalaR

avsnitten mellan Mälardalens odlingslandskap och sjöarna 
i norr – t.ex. Hedströmmen mellan Kolsva och Uttersberg, 
Kolbäcksån norr om Hallstahammar upp till Åmänningen 
samt Svartån vid Skultuna och Kölsta/Köpingsån norr om 
Odensvi. Strömsholms kanal löper parallellt med Kolbäck-
sån och tar 99 höjdmeter i 26 slussar på sin väg från Mälaren 
till sjön Barken i Dalarna.

Västmanlands andra ekologiska hotspot
Åsarna är ofta torra och näringsfattiga. Gles vegetation som 
kan omges av öppen till sluten vegetation beroende på i vil-
ken landskapstyp de förekommer.

Där de löper genom jordbruksdominerande landskapsty-
per förekommer följande biotoper: naturbetesmarker, glesa 
trädbevuxna betesmarker, skogsbeklädda f.d. betesmarker. 
På de skogsbeklädda f.d. betesmarkerna förekommer många 
olika skogstyper såsom barrskogar, triviallöv och ädellöv-
skogar och blandningar däremellan. Åsarna skapar ett sam-
band mellan de jordbruksdominerade landskapstyperna och 
de skogsdominerande. Arter som finns i skogslandskapen 
kan förekomma/spridas särskilt till landskapstypen slätt-
landskap. I de jordbruksdominerande landskapstyperna 
skapar förekommande naturtyper på åsarna möjlighet för 
en mängd arter att förekomma. De kan t.ex. utgöra häck-
ningsområde, födosöksområde, enda möjliga växtplatsen. I 
jordbrukstrakterna är åsarna nyckelelement.

I landskapstyperna vattenrikt skogslandskap (typ 3) och 
storskaligt kuperat skogslandskap (typ 4) som domineras av 
skog och våtmarker, blir åsarna ett inslag som inte skiljer ut 
sig särskilt markant vad gäller naturtyper. Undantag är om 
området är mycket vattenrikt.

Ådalarna har en extremt rik variation av naturmiljöer, både 
på land och sötvatten (sjöar, våtmarker vid sjöar och utmed 
åarna). Miljöerna har ett samband med bergsbruket och jord-
bruket. Grovt kan man dela in ådalarnas miljöer på följande 
sätt: där det varit bruk och brukens gods ligger/legat, finns 
det ädellövskog och rinnande vattendrag. Där jordbruket 
dominerar finns ädellövskog, lövskog, tall och småbiotoper 
som åkerholmar, bryn, kantzoner mot vattendrag och sjöar, 
samt våtmarker. Strukturen varierar från sluten till öppen 
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Sammanfattning av landskapstypens karaktär. Generellt är karaktären hos landskapet känsligt för förändringar av dessa ingå-
ende byggstenar. Illustration: Emily Wade.
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vegetation. Topografin skapar en mängd olika mikroklimat 
som i sin tur ger förutsättningar för en varierad vegetation.

Troligen förekommer samtliga skogstyper i ådalarna enligt 
indelningen för skogstyper i SNV rapport 5282: Ädellöv-
skog, sekundär lövskog, tallskog, granskog, barrblandskog, 
barrsumpskog, lövblandade barrskogar, triviallövskogar, 
ädellövskogar, triviallövskogar med ädellövinslag, löv-

sumpskog, (hygge, impediment). I ådalarna förekommer 
en rik variation av vattenmiljöer med sjöar, kärr och myrar. 
Ängs- och betesmarker förekommer. 

Till ådalarnas nyckelelement hör den rika förekomsten av 
öppna vattenmiljöer, särskilt rinnande vattendrag, ädellöv-
skog och gamla, grova ädellövträd.
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Ådalarna har förutsättningar för att vara mycket artrika, tack 
vare den rika blandningen av biotoper, det gynnsamma lo-
kalklimatet och närheten mellan de olika biotoperna. Det är 
möjligt att landskapstypen får påfyllning av arter och indi-
vider från Mälarens sjönära landskap så att mindre lokala 
populationer kan upprätthållas eller återskapas. 

Sammantaget har åsarna och ådalarna med sina vattenflöden 
och sin artrikedom förutsättningar att vara en hotspot i länet, se 
kapitel Landskapets ekologi, sammanfattningskarta, sidan 77.

Länets pulsådror med livaktig kontinuitet
Åsarna och ådalarna är länets pulsådror, för både människor, 
växter och djur. De har varit betydelsefulla kommunika-
tionsstråk sedan människan kom till trakterna och tjänar som 
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Vid forsar har bruksmiljöer utvecklats och senare också 
annan industri knutet till järn. Ängelsberg.

Ådalarna rymmer såväl strömmande som stilla vatten vilket 
gett förutsättningar för de hyttor och bruk som byggts upp i 
Bergslagen. 46

viktiga spridningskorridorer. I väster ligger de tätt samman 
i par: Köpingsåsen - Hedströmmen, Kolbäcksån – Ströms-
holmsåsen. I öster är avståndet längre mellan Svartån, Ba-
delundaåsen och Sagån/Lillån, omgivande landskap är ock-
så flackare och mer utdraget här. Ådalarna skiftar också i 
karaktär från öst till väst, odlingsprägeln är mer påtaglig i 
öst, industrimiljöerna mer frekventa i väst.

Levande och lönsamma handelsförbindelser har följt 
ådalarna och åsarna och vidare ut mot Mälarens hamnar och 
Östersjön. Dessa kommunikationsstråk är både de äldsta och 
fortfarande mest betydelsefulla stråken för kommunikatio-
nen genom området. Historiskt har de haft enorm betydelse 
för utvecklingen av hela bergsbruksverksamheten och där-
efter industrin, både för utskeppning av produkter söderut 
och i motsatt riktning för leverans av försörjningsvaror från 
Mälarstäder och odlingsbygd till ådalarnas och skogsområ-
denas bruks- och bergslagsmiljöer. Vid utloppen i Mälaren 
ligger städerna, gamla handelsplatser och centralbygder från 
brons- och järnålder med bl.a. markanta högar. Vägarna lig-
ger på åsen alternativt invid åsen i senare dragningar. Tydli-
ga åsvägar med mycket lång kontinuitet är något av ett sär-
drag för länet. Vid åsfot löper järnväg sedan 1800-talet. Fler 
järnvägar har funnits i dessa stråk, några linjer är nedlagda. 
Åarna är vattenleder, med långa historiska rötter. Idag finns 
viss fritidsbåts- och kanaltrafik i framförallt Strömsholms 
kanal. Dammar och lågt byggda broar verkar begränsande 
för båttrafik. 

Bruksmiljöer ligger som pärlband längs ådalarna och utgör 
attraktionsvärden med högklassig arkitektur, intressant indu-

strihistoria och ofta aktiv besöksnäring. Det var förädlingen 
av järnmalmen som flyttades söderut från bergslagsområdet 
ned i ådalarna, för att produktionen skulle kunna utökas och 
utvecklas. Bruken anlades på lämpliga platser för vatten-
kraft och där fler vidsträckta skogsområden på ömse sidor 
om ådalarna, kunde tas i anspråk för att försörja förädlings-
processerna med kol. I ådalarna finns också lämningar efter 
tidigare hantering av järn och andra metaller. 

Flera bruksområden har utvecklats till mindre samhällen 
eller tätorter, inte minst längs Kolbäcksån. Stora industri-
områden ligger i tydliga vattenlägen i de större orterna, fle-
ra verksamheter är en vidareutveckling av metallnäringen. 
Annan bebyggelse ligger till övervägande del i traditionella 
lägen; som byar längs de gamla åsvägarna, eller i släntfoten 
där sänkor bildar sjöar och åar samt invid ådalsravinernas 
topp i öppnare odlingslandskap. Vattennära fritidsbebyggel-
se finns. 

I ådalarna finns odlingslandskap, historiskt har flera marker 
varit knutna till bruken. Betesmarkerna var fler förr, idag är 
de och översilningsängarna livaktiga på sina håll bl.a. Gnien 
söder om Ramnäs och vid Fläcksjön. 

Naturliga pågående processer: Det rinnande vattnet och 
vattensystemen medför spridning av organismer i båda rikt-
ningar. Näringsämnen och andra ämnen sprids nedströms. 
Giftiga ämnen från bergsbruk finns troligen i sediment och 
urlakas troligen från förorenade områden i avrinningsom-
rådena. Åsarna kan utgöra spridningskorridorer i de jord-
bruksdominerande landskapstyperna. På land och i luft ut-



När åarna korsar de bördiga slättlandskapen böljar terrängen och vattendraget blir en mindre åfåra centralt i det långsträckta 
landskapsrummet. Bilden tagen norr om Skultuna.
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potentialen som spridningskorridor (mellan Mälarom-
rådet och skogsbygderna) eller avsevärt förändrar land-
skapstypens riktning. Alternativt om åtgärder, förfall el-
ler igenväxning medför att ”pulsådern” suddas ut. 

• Då många intressen koncentreras till ådalarna finns en 
känslighet för stora skalförändringar t.ex. utbyggnad av 
infrastruktur om det skulle dominera årummet. 

• Bruksmiljöer med sina arkitektur- och industrihistoriska 
värden, lövmiljöer och gamla träd är känsliga för mins-
kad skötsel. De är viktiga varumärken/kännetecken för 
länets ådalar och åsar. 

• Jordbruksområdena upprätthåller mycket av ådalarnas 
karaktär och är avgörande för ekologins livsmiljöer och 
landskapstypens funktion som spridningskorridor. Käns-
liga för nedläggning, igenväxning. 

• Områden med förorenade marker är känsliga för verk-
samhet som kan utlösa läckage och spridning av giftiga 
ämnen, till exempel ändrad markanvändning eller ändra-
de vattenflöden. Områdena sammanfaller med hyttor och 
bruk där kulturvärden kan vara känsliga för saneringsåt-
gärder. 

• Lövmiljöer, till exempel sekundära skogar (tidigare öp-
pen mark) är känsliga för åtgärder som minskar bestån-

gör ådalarna också spridningskorridorer, troligen för fåglar 
och fladdermöss. 

Utvecklingstendenser
Många utvecklingsintressen gör anspråk på samma ytor i 
dessa smala långsträckta områden, där landskapets byggste-
nar ofta är både karaktärsgivande och av god kvalitet. Tryck 
finns till exempel på att utveckla boendemiljöer i attraktiva 
ådalslägen, inte minst nära Västerås, utveckla turism, fri-
luftsverksamheter och båttrafik. Satsningar på våtmarker 
görs. Orternas befolkningskurva varierar från avtagande till 
stillastående. 

Känslighet 
• Utblickar från åsen och de tydliga ryggarna i landskapet 

är en viktig visuell karaktär för området.

• Åsarna är bitvis starka landskapliga element vars sling-
rande form i såväl höjdled som längsled är karaktäristisk. 
Det gör dem känsliga för exempelvis förändring och mo-
dernisering av de vägar som finns på och intill åsarna. 
Traditionellt följer och underordnar sig stigarna och väg-
arna åsens former.

• Känsliga för brott på det pärlband av livsmiljöer (för både 
människor, djur och växtarter) som landskapstypens or-
ter, bebyggelsemiljöer, biotoper och andra nyckelele-
ment utgör. Till exempel om nya etableringar påverkar 



De viktiga kommunikationsstråken ifrån Bergslagen ner till Mälaren följer som här åsarna eller ådalarna.
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den eller successionen, till exempel biobränsleuttag. Ger 
habitatförlust och kan påverka potential som spridnings-
korridor. 

• Risk för störning eller habitatförlust av näringsfattiga 
biotoper vid skogsgödsling.

• Åarna är känsliga för förändringar som skapar nya vand-
ringshinder och försämrar vattenkvaliteten, inte minst 
Hedströmmen (se Landskapets ekologi, karta värdetrakt 
fisk och flodpärlmussla, sidan 75). 

• Åarnas lämningar med kopplingar till gruv- och bruksnä-
ring är känsliga för förändring. De utgör en viktig pussel-
bit i de historiska näringar som är kännetecknande för de 
Västmanländska ådalarna.

Potential
• Utveckla landskapstypens attraktivitet! Värna den grepp-

bara skalan, de tydliga och relativt småskaliga byggste-
narna samt orienterbarheten. 

• Vidareutveckla befintliga orter med grundläggande kva-
liteter för boende. Potential att utveckla bebyggelsemil-
jöer med goda kommunikationer, ett rikt kulturarv och 
stora upplevelsevärden från naturen.

• Identifiera orter med möjlighet till god kollektivtrafik; 
buss, tåg och utveckla båttrafik. Potential att möta till ex-
empel näringslivsutveckling med vidareutvecklad järn-
väg för kommunikation och transporter.

• Vidareutveckla satsning och planering av besöksnäring i 
ådals/ås-perspektiv, lyft fram som destinationer. Möjlig 
kombination med omgärdande/närliggande skogsområ-
den/vildmarker.

• Potential att utveckla ekologiskt, diversifierade jordbruk 
som stärker förekomst av arter kopplade till rikedomen 
av land och vattenmiljöer. Det stärker funktionerna livs-
miljö och spridningskorridor och har positiv verkan på 
landskapstypens attraktivitet. 

• Potential att utveckla lövskogsbruk (ej trakthyggesbruk) 
i igenväxta miljöer, bete i igenväxta betesmarker samt 
att vidareutveckla skötsel av träd i bruksmiljöer. Stärker 
livsmiljöer, spridningskorridorer och landskapstypens 
attraktivitet. 

• Potential att infrastruktur på och intill åsarna tar upp 
åsens form och gör den tydlig vid färd längs åsen, som 
gör infrastrukturen till något annat än i mindre dramatis-
ka landskap.



Åsväg på Köpingsåsen söder om Skinnskatteberg. Ett exempel på hur åsarna ibland skapar tydliga långsträckta ryggar i land-
skapet.
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Karaktärsområden
O. Hedströmmens dalgång och Köpingsåsen
Långsträckta trånga till öppna landskapsrum. Köpingså-
sen en rygg genom det flacka vattenrika skogslandskapet. 
Väg på åsen och längs Hedströmmen, vägen är klassad som 
kulturväg. Relativt små landskapsrum, större rum vid sjöar 
som Långsvan. Vattenrikt. Hela Hedströmmen är ett flod-
pärlmusselvattendrag, Ingen annan å är klassad som det i 
Västmanland. Långsvan och Lillsvan ingår inte. Betydelse 
som korridor och samband mellan södra och norra Väst-
manland. Rik på kulturmiljöer från brukseran och tidigare 
epoker, bruksherrgårdar på rad med hammare mm. Mindre 
ny industri än P. Odlingslandskap tydligast i södra delarna 
men finns hela vägen upp. Mer dramatisk dalgång i norr än 
i söder. 

P. Kolbäcksåns dalgång och Strömsholmsåsen
Långsträckta trånga till öppna landskapsrum. Dalgång av-
gränsas av Strömsholmsåsen. Infrastrukturkorridor längs 
Kolbäcksån, väg längs ås är klassad som kulturväg. Omfat-
tande sjösystem längs dalgången. Värdetrakt för fisken asp 
när det gäller deras lek dvs reproduktion. Ingen annan å är 
klassad som det i Västmanland. Värdetrakt för lindmiljöer 
vid utloppet av Kolbäcksån. Betydelse som korridor och 

samband mellan södra och norra Västmanland. Rik på kul-
turmiljöer från brukseran och tidigare epoker, bruksherrgår-
dar på rad med hammare mm. Mer aktiv industri än övriga 
dalgångar, flera tätorter. Odlingslandskap längs hela men 
tydligast i södra delarna. 

Q. Svartåns dalgång
Stora avsnitt av bred uppodlad dalgång. Breda böljande 
landskapsrum avgränsas av skog i jordartsgräns. Relativt 
vattenrikt i åar, bäckar, sjöar och myrar. Nyckelbiotoper i 
band i nordsydlig riktning, viss spridningsmöjlighet för röd-
listade arter som förekommer i skogsmiljöer. Värdetrakt för 
odlingslandskap och hagmarker. Tydlig odlingsprägel. Kul-
turmiljöer från brukseran och tidigare. 

R. Badelunda- och Möklintaåsen
Åslandskap som varierar från flackt och brett till smalt, hö-
grest och tydlig ås vid Möklinta. Åsvägar, bebyggelse längs 
vägar och i släntfot. Partier av vägarna är klassade som 
kulturväg. Få vattendrag- vattenbärande rullstensås. Sand-
marker, tveksam kontinuitet. Ås rik på kulturlämningar (i 
likhet med O och P), men med möjligen tidigare betydelse 
för järnhanteringen än O och P. 



Småslätterna innehåller oftast ett samlande vattenrum eller å.
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Flacka till backiga rum i skogen
Sammansatt landskapstyp med långa utblickar över storska-
liga landskapsrum. Terrängen är flack till böljande ibland 
t.o.m. backig. Småslätterna ligger högre än slättlandskapen 
i närheten av Mälaren och omges av stora skogsområden. 
Öppna landskapsrum med långa utblickar. Småslätterna 
har en tydlig rumslig avgränsning och innehåller också 
mindre landskapsrum mellan åkerholmar, skogspartier och 
bymiljöer. Inom småslätterna ges riktningar av ådalar, åsar 
och skogskanterna som utgörs av stambryn. Landskapsty-
pen är småskalig med öppna partier och mindre skogspartier 
däremellan. Varje karaktärsområde omges av skog och är 
förhållandevis litet. Inom varje karaktärsområde finns en va-
riation av många olika biotoper som var för sig är uppdelade 
i små ytor. 

Småslätterna har bildats av finsediment, lätta mjäliga leror 
intill vattendrag ibland i övergångszonen mot grus och 
sandåsar. Stor andel av ytan upptas av odlad åker. Insprängt 
finns skogspartier och buskar. Landskapstypen är relativt 
vattenrik med sjöar, vattendrag och sankmarker.

6. SmåSlätteR

Ekologiska värden knutna till småskaligt 
jordbruk och vatten 
Förekommande naturtyper har sitt ursprung i hur jordbru-
ket utvecklats. Sekundära lövskogar främst triviallöv, ibland 
ädellöv, växer på tidigare betade skogsmarker. I sanka parti-
er finns fortfarande öppna betesmarker och det finns mindre 
öppna vatten, sjöar och vattendrag kvar. Mellan odlad mark 
och skog finns det brynmiljöer och åkerholmar förekommer 
i åkermarken. Gårdsmiljöerna i sig är en sort biotop som 
bidrar till artrikedomen i landskapstypen. Här finns gam-
la lövträd (ädellöv är inte ovanligt t.ex. ask och lönn) och 
gamla hus, vilka kan fungera som bostad för fladdermöss, 
svalor m.m.

Vatten och sankmarker är nyckelelement för flora och fau-
nan i landskapet, och ingår i det bälte av vattenrika marker 
som går i sydvästlig riktning från Färnebofjärden i nordost 
till Riddarhyttan/Kolsva i sydväst och vidare in i Örebro län. 

6 Små slätter

Bebyggelse i gränsen, 
på åsar och kullar i 
det öppna landskapet. Äldre 
vägnät

Åar eller sjöar 
i dalbotten

Gamla lövträd

Kyrka och skola i 
sockencentrum

Småbiotoper, bryn 
och åkerholmar

Våtmarker som betas. Före 
detta mader för ängsslåtter

Flackt till böljande terräng. 
Långa utblickar.

EW 12

Tobias, “Kartan” eller lyteskomiken kan du nog plocka bort



Sammanfattning av landskapstypens karaktär. Generellt är karaktären hos landskapet känsligt för förändringar av dessa ingå-
ende byggstenar. Illustration: Emily Wade.

Småslätterna är tydligt avgränsade öppna bygder i den 
annars skogsdominerade landskapet omkring. Möklinta.
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Landskapstypen finns även utanför länet i ostlig riktning. 
Den ger förutsättningar för en flora och fauna kopplad till 
småskaligt jordbruk, ibland utan avbrott sedan förindustriellt 
jordbruk. Det innebär att förutsättningar finns för förekomst 
av arter som missgynnas eller inte kan förekomma i mer 
produktionsinriktade jordbruksmiljöer t.ex. i mosaikartat 
slättlandskap. Omkringliggande skogslandskap är brukat 
och fattigt på död ved. Det är möjligt att landskapstypen 
småslätter kan komplettera omgivande vattenrika skogs-
landskap med stora träd och död ved åt flora och fauna som 
i något skede av sin livscykel är beroende av sådana miljöer. 
Likaså kan sjöar och sankmarker i småslätterna ingå i ha-
bitatnätverket av våtmarker och sjöar som går i nordostlig/ 
sydvästlig riktning i länet.

Tydliga bygder med egna karaktärer 
Småslätterna är tydliga bygder i skogstrakterna, relativt väl-
mående och med avläsbar aktiv bygdegemenskap. De har 
alla uppkommit kring vatten, några har senare utdikats, och 
har lång historia som attraktiva platser. 

Bebyggelsestruktur varierar utifrån respektive slättområdes 
topografi: åsläge vid ås, centralt läge längs väg över slätten 
där det finns aningens höjdstråk i det öppna rummet och 
kantläge när slätten har dalgångskaraktär. Låg andel nyare 
bebyggelse. Vägnätet sammanfaller med bebyggelsestruk-
turen.

Naturliga pågående processer: Flyttleder för fåglar kan fö-
rekomma där det finns ledlinjer i landskapet t.ex. i Svartå-
dalen och utmed åsen i Möklinta men det är mer troligt att 
dessa områden är slutdestination och att fåglarna använder 
landskapstypen som häckningsområde. Bältet av vattenrika 
marker och sjöar i nordostlig/ sydvästlig riktning utgör för-
modligen en spridningskorridor. Sankmarkerna och sjöarna 
kan ingå i en spridningskorridor 

Utvecklingstendenser 
De enskilda småslätterna har egen identitet vilket också bli-
vit en drivkraft för boende, verksamheter och besöksnäring. 
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Känslighet
• Småslätterna är visuellt och kulturhistoriskt känsliga om-

råden som skiljer sig från omgivande landskapstyp.

• Jordbruket upprätthåller dessa öppna ytor som i hög grad 
omgärdas av stora skogar. Bygderna är därför extremt 
känsliga för nedläggning av jordbruk eller etableringar 
som begränsar jordbruket. Igenväxning, avsnörda sam-
band och till sist utradering av de tydliga bygderna kan 
bli konsekvenser. 

• Extremt känsliga för byte av grödor, till exempel om-
läggning till energiskog eller virkesproduktion.

• Lokalisering av ny bebyggelse och infrastruktur bör ske 
i det mönster som respektive karaktärsområde uppvisar, 
för att behålla den sammanhållna karaktären. 

• Lövmiljöer, till exempel sekundära skogar (tidigare öp-
pen mark) är känsliga för åtgärder som minskar bestån-
den eller successionen, till exempel biobränsleuttag. Ger 
habitatförlust.

Landskapstypen med indelning i karaktärsområden, som beskrivs sist i avsnittet.
©Lantmäteriet, GSD-Sverigekartan
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Potential
• Lyft fram de unika bygderna som skapar identitet! Det 

kan stärka utveckling av verksamheter och boende. 
Eventuell potential för att öka inflyttning.

• Potential att ingå i större geografiska sammanhang när 
det gäller besöks- och turismnäring.

• Potential att utveckla ekologiskt, diversifierade jordbruk 
som stärker förekomst av arter kopplade till rikedomen 

av land och vattenmiljöer. Det stärker ekologiska livs-
miljöer och har positiv verkan på landskapstypens att-
raktivitet. 

• Potential att utveckla lövskogsbruk (ej trakthyggesbruk) 
i igenväxta miljöer, bete i igenväxta betesmarker samt 
att vidareutveckla skötsel av träd i gårdsmiljöer. Stärker 
ekologiska livsmiljöer och landskapstypens attraktivitet. 

Landskapstypen mot bakgrund av teddykartan, med indelning i karaktärsområden, som beskrivs sist i avsnittet.
©Lantmäteriet, GSD-Sverigekartan
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Byggnadstradition som t.ex. ängslador ger varje småslätt tydlig egen karaktär. Här Saladamm med silon i Sala i bakgrunden.
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Karaktärsområden
S. Västerbykil-bygden 
Sammanhängande öppna landskapsrum skapar känsla av 
bygd. Svagt böljande terräng. Fåtal bäckar, relativt vatten-
fattigt. Bebyggelse längs väg vid mycket svagt höjdstråk 
i det öppna landskapets mitt, samt i kantlägen vid omgär-
dande skog. Vägar följer också jordartsgränser. Tydligt, 
långsträckt, litet bygdecentrum. Ängslador. Värdetrakt mo-
saiklandskap (ädellövskog, hagmarker, lövskog). Sandmar-
ker och våtmarker.

T. Västerfärnebo-bygden
Hjärtat av Svartådalen med böljande till backig terräng. 
Öppna landskapsrum med långa utblickar. Omfattar även 
slättsjön Fläcksjön. Bebyggelse, däribland samhället 
Västerfärnebo, längs väg vid höjdstråk samt i kantlägen. 
Vägar orienterade mot sockencentrum. Rik på ängslador. 
Västmanlands andra hotspot när det gäller biologisk mång-
fald, lillasystern till landskapstypen sjönära landskap. Myck-
et rikt på olika naturtyper, både land och vatten. Värdetrakt 
mosaiklandskap (ädellövskog, hagmarker, lövskog). Hög 
täthet av objekt i våtmarksinventeringen, höga tätheter av 
nyckelbiotoper i skogen, miljöer med stor förekomst av trä-
det asp, ädellövskog, lövskog, sandmarker, stora ytor ängs- 
och betesmarker. Globalt, europeiskt till lokalt skyddsvärd. 



Typiskt för småslätterna är en blandad markanvändning. Både betes- och odlingsmarker med ängslador vid Västerbykil.
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U. Möklinta-bygden 
Flackt öppna landskapsrum på ömse sidor om Möklintaå-
sen. Slättsjö i lågpunkt. Bebyggelse och samhälle längs tyd-
lig åssträcka samt vid vägar i öppna landskapet och i kant-
läge. Vägar orienterade mot sockencentrum. Få ängslador. 
Lämningar efter tidig järnhantering. Värdetrakt mosaikland-
skap (ädellövskog, hagmarker, lövskog), värdetrakt aspmil-
jöer (trädet), sandmarker. Rikt på våtmarker (hög täthet av 
våtmarker). 

V. Saladamm-bygden
Svagt böljande till backig terräng. Avgränsade samman-
hängande landskapsrum skapar tydlig identitet av bygd i 
övrigt skogsområde. Tätt vägnät. Bebyggelse företrädesvis 
i kantläge (dalgångsläge). Området knutet till Salas histo-
rik. Naturbruksgymnasium och mindre samhälle. Extremt 
ekologiskt fragmenterat men de skapade vattensystemen 
innebär nyare samband. Likheter med närliggande land-
skapstyp 2, slättlandskap. Utdikat. Ett band av skogliga 
nyckelbiotoper utmed länsgränsen.
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7. SmåBRutet moSaIklandSkaP

Småskaligt, småkuperat och växlande 
rumslighet
Ett småskaligt och sammansatt landskap med småkuperad 
landform som ibland övergår i dalgångar med tydliga rikt-
ningar. Innehåller många olika element som återkommer 
frekvent och tillsammans bildar mosaiken. I mosaiken in-
går åkrar i ofta mindre skiften, hagmarker av olika grad 
av slutenhet och fuktighet, byar och ensamliggande gårdar 
och torp, löv- och barrskogar, diken och vattendrag, lövrika 
kantzoner mot odlingsmarken, åkerholmar, alléer, solitärträd 
etc. Att vägnätet följer den småskaliga topografin bidrar till 
upplevelsen.

Terrängen uppvisar inga dramatiska höjdskillnader men är 
inte heller flack. Vanligtvis småkuperat men undantag kan 
finnas vid åsar och i övergångszoner till andra landskaps 
typer.

Landskapstypen erbjuder en extremt växlande rumslig-
het där öppenhet och slutenhet hela tiden förändras. Detta 
bygger upp en mängd landskapsrum där det öppna odlings-
landskapet förekommer. Generellt saknar landskapstypen en 
tydlig riktning utom i de relativt få dalgångar som finns.

Det småbrutna mosaiklandskapet ligger under högsta kust-
linjen och har därmed formats av både istiden och de föl-
jande stadierna av Östersjöns utveckling. Landskapet kan 
sägas vara en mellanform mellan de leriga slätterna och det 
moränrika skogslandskapet. Både moräner och leror, samt 
de lättare siltiga lerorna, är vanliga och deras läge i land-
skapet är grunden för den mosaikartade strukturen. Odlings-
landskapet finns på lerorna och skogen på moränen men då 
i en finskuren mosaik till skillnad från andra landskapstyper. 
Utöver mosaiken av moräner och leror förekommer organis-
ka jordar, hällmarker och grusåsar frekvent.

Olika skogsmiljöer dominerar men de öppna markerna är 
tillräckligt omfattande för att märkas även vid en arealsam-
manställning. Sjöar förekommer men upptar mindre ytor. 
Vattendragen är små och i sitt nedre lopp ofta dikade och 
följer åkerskiften.

Rikt på olika biotoper
Vegetationen växlar ständigt, både vad gäller skogens sam-
mansättning av barr- och löv och i dess struktur från täta 
flerskiktade skogsmiljöer till glest trädbevuxna hagmarker. 
Inga bestånd är särskilt stora vilket bidrar till småskalighe-
ten. De många kantzonerna och småmiljöerna likaså.

Området är mycket rikt på olika biotoper. Här finns alla möj-
liga skogstyper som den brukade barrskogen med sina olika 
stadier från hyggen till slutavverkningsbar skog, bondeskog 
som självföryngrats, lövrika sumpskogar, sekundära skogar 
som tillkommit genom spontan igenväxning av framför allt 
hagmarker, en stor mängd bryn, dungar och trädsamlingar 
som domineras av lövträd, torpens och gårdarnas vårdträd 
och ädellövträden i odlingslandskapet. Hagmarker förekom-
mer frekvent om än inte i lika höga koncentrationer som 
kring herrgårdslandskapets gods. De öppna våtmarkerna är 
ofta under igenväxning men hävdas ibland genom bete. I 
landskapstypen ingår också ett antal sjöar även om landska-
pet i sig inte är sjörikt. De har karaktären av slättsjöar trots 
att de ligger i ett mosaiklandskap. Det har att göra med att 
det är näringsrikare leror kring sjöarna och att odlingsland-
skap ofta överväger.

Det är svårt att peka ut enskilda nyckelelement utan att tala 
om småskalighet rent generellt. I detta ingår allt från bebyg-
gelsetypen med mindre gårdar, den snabbt växlande natu-
ren, de små landskapsrummen.

Landskapstypen är mycket artrik och det finns förutsätt-
ningar att landskapstypen är en hotspot. Artrikedomen är 
möjlig tack vare den rika blandningen av biotoper, olika 
brukningsmetoder, topografi och jordartssammansättning. 
Eftersom landskapet är småskaligt är spridningsavstånden 
för djur och växter korta, landskapstypen har därmed hög 
konnektivitet. Avsaknaden av tydliga riktningar gör att de 
ekologiska sambanden inte är särskilt avgränsade utan sker 
mer eller mindre i hela landskapet. De avlånga grusåsarna 
kan vara ett visst undantag från detta.
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Sammanfattning av landskapstypens karaktär. Generellt är karaktären hos landskapet känsligt för förändringar av dessa ingå-
ende byggstenar. Illustration: Emily Wade.
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Varierat markbruk, varierad bebyggelse 
med historisk ton
Markanvändningen är diversifierad och bygger på ett varie-
rande bruk av både skog, åker och betesmarker. Till detta 
kommer ett antal bisysslor som gårdssågar, loppisar och 
gårdsförsäljning i liten skala. Markbrukandet varierar från 
aktivt bruk till passiv med igenväxning som följd.

Byar, antingen samlade kring sockencentrum eller 
långsträckta utmed vägen eller i dalgångskant. 

Låg grad av nyare bebyggelse. Det mesta av bebyggelsen 
utgörs av mindre gårdar och torp. Torpen i sin tur har ofta 
omvandlats till fritidsboenden. 

Vissa sockencentrum uppvisar en stark bygdekänsla el-
ler bygdeidentitet med aktiva hembygdsgårdar och annat 

engagemang. Här är ofta landskapet mer välhävdat och 
utkomsterna mer diversifierade. 

Naturliga pågående processer: Intensiteten i brukandet av 
odlingslandskapet har gått ner under en lång period och sto-
ra delar av det ålderdomliga odlingslandskapet befinner sig 
därför i igenväxning. 

Utvecklingstendenser
Tendensen i landskapstypen som helhet är fortsatt utflytt-
ning och att igenväxningen fortsätter och skogsarealen där- 
med ökar. Bebyggelsetrycket är lågt och näringslivet starkt 
präglat av lokala och småskaliga lösningar. Där det finns en 
stark bygdegemenskap verkar denna i riktning att motverka 
avfolkning och igenväxning.
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©Lantmäteriet, GSD-Sverigekartan
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Medåker–
Västra Skedvi

Götlunda–Sickelsjö Herrdal–Torpunga

Landskapstypen med indelning i karaktärsområden, som beskrivs sist i avsnittet.

Känslighet
• Landskapstypen är känslig för allt som bryter den små-

skaliga strukturen. Det kan vara infrastruktur men även 
stora fritidsanläggningar som om de görs synliga i land-
skapet framstår som främmande element.

• Sammanslagning och nedläggning av jordbruk kan på-
verka strukturer, biologisk mångfald och upplevelsen av 
variation. 

• Igenväxning kommer på sikt att minska mosaiken av bio-
toper eftersom många mellanstadier av succession för- 
svinner, utöver att det minskar landskapets variation och 
småskalighet.

1:750 000

Kartrubrik

SkinnskattebergSkinnskatteberg

NorbergNorberg

Sura-Sura-
hammarhammar

KungsörKungsör

1:750 000

Kartrubrik

SkinnskattebergSkinnskatteberg

NorbergNorberg

Sura-Sura-
hammarhammar

KungsörKungsör

1:750 000

Kartrubrik

SkinnskattebergSkinnskatteberg

NorbergNorberg

Sura-Sura-
hammarhammar

KungsörKungsör



59

x

y z

©Lantmäteriet, GSD-Sverigekartan
Landskapstypen mot bakgrund av teddykartan, med indelning i karaktärsområden, som beskrivs sist i avsnittet.

Potential
• Landskapet har stora värden som ett ”Astrid Lind-

gren-landskap” i miniatyr med en potential för hög livs-
kvalitet och boendekvalitet. 

• De sockencentrum och andra områden som har stark 
bygdegemenskap är en potential för att förvalta och ut-

veckla landskapets kvaliteter. Här kan finnas förutsätt-
ningar för andra typer av utkomster i framtiden.

• Landskapet har potential att vara en funktionell eko-
logisk korridor mellan områdena av landskapstypen 
sjönära landskap och landskapen som tar vid i Sörmland. 
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Mosaiklandskapet innehåller mindre landskapselement 
som murar, vilket berättar om en blandad markanvändning 
med odling och bete. Karaktärsområde Götlunda–Sickelsjö.

Den växlande karaktären av småskaliga landskapsrum och 
småkuperad terräng försvinner till en del när nya anlägg-
ningar omformar det som är karaktäristiskt för just denna 
landskapstyp. Karaktärsområde Medåker–Västra Skedvi.

Det rörliga friluftslivet har goda förutsättningar i denna 
landskapstyp. Karaktärsområde Medåker–Västra Skedvi.

Området har rika förekomster av livsmiljöer för hotade arter 
och mosaiklandskapet rymmer såväl odling, småskaligt 
skogsbruk och bete. Karaktärsområde Götlunda–Sickelsjö.60

Karaktärsområden
X. Medåker–Västra Skedvi
Småbruten terräng med snabba växlingar mellan öppet och 
slutet. Varierat och småskaligt. En utpräglad mosaik. Kul-
turelement knutna till odlingslandskapet. Ålderdomligt 
vägnät som följer terrängen i höjd och sidled. Sockencen-
trum. Från flacka men tydliga dalgångar med bebyggelse 
(bl.a. radbyar) och vägar i kantläge, till sjöar omgärdade av 
backigt odlingslandskap med ensamgårdar och byar. Berg i 
dagen. Nyckelbiotoper samlade i kluster. Myrar i hög grad 
naturliga och opåverkade av människan. Ekologiskt sprid-
ningssamband med Köpingstrakten. 

Y. Götlunda–Sickelsjö
Små relativa höjdskillnader. Småbruten terräng med många 
vackra landskapselement som stenmurar, betade marker, 
trädgårdar, mindre jordbruksenheter. Även långsträckta 
flacka dalgångar med radbyar. Område 50 meter högre än 
Arbogaslätten. Sluttar ner mot Hjälmaren. Överlag aktivt 
jordbruk, småskaligt till extremt småskaligt. Ensamliggan-
de gårdar, torp och byar/mindre samhällen. Området upp-
visar bygdekänsla. I öster herrgård med tillhörande typiska 
attribut och landskapliga uttryck. Rikt biologiskt område. 
Rika förekomster av livsmiljöer för hotade arter. Värdetrakt 
ekmiljöer och aspmiljöer, rikt på våtmarker, nyckelbiotoper 
i kluster, värdetrakt mosaiklandskap. Ingår i spridningskor-
ridoren ”Mälaren” väst-östlig riktning. 



Grundformen i det småbrutna mosaiklandskapet är genom-
gående i olika karaktärsområden, men upplevelsen skiljer 
sig från välvårdade brukade marker till ett igenväxande 
odlingslandskap. Karaktärsområde Herrdal–Torpunga.

I de öppna korsande dalgångarna ligger äldre bebyggelse, 
radbyar ofta orienterad kring vägen i jordartsgränsen.  
Karaktärsområde Götlunda–Sickelsjö.

Hjälmare kanal är Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg 
och var tidigare en viktig länk mellan Bergslagen och Mäla-
ren. Karaktärsområde Herrdal-Torpunga.

Miljön vid Sickelsjö omfattar herrgårdsanläggningens 
formella landskapselement, ädla lövträd och dammar. 
Karaktärsområde Götlunda–Sickelsjö.

61

Z. Herrdal–Torpunga
Sammanhängande öppna marker. Flackt böljande. Mindre 
bäckar och myrar. Hjälmare kanal. Korsas av Strömsholms-
åsen. Åsväg, i övrigt mycket småskaligt vägnät. Företrädes-
vis ensamliggande gårdar och torp. Större odlingsytor än Y 
och mer inslag av passivt bruk. Nyckelbiotoper i kluster. 
Värdetrakt mosaiklandskap. Mindre område del av värde-
trakt aspmiljöer (trädet).



Västmanland
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fRån mälaRfjäRd tIll mång 
mIlaSkog
Landskapet Västmanland ”är som en populärupplaga av 
hela Svealand” skriver Gunnar Mascoll Silfverstolpe (Sve-
rige, de svenska landskapen skildrade i ord... 1936). Här 
ryms en bit Uppland i öster, Södermanland i söder, Närke i 
väster och Värmland-Dalarna i norr. ”Det är egentligen en-
dast det inre av Västmanland, bruksbygden vid Hedström-
men, Kolbäcksån och i viss mån Svartån, som inte är likt nå-
got annat i Svealand.” (Silfverstolpe, s 101). Vilka skeenden 
har skapat denna mosaik?

Landskapet i Västmanland formas i hög grad av två proces-
ser. Den första är den nästan plana urbergsytan, som sedan 
spruckit upp och förskjutits, främst i nordväst och i söder. 
Det andra är spåren efter senaste nedisningen som format 
åsarna, moränkullarna och slätterna mellan dessa. 

BeRggRunden
Den nästan 1,9 miljoner år gamla granitberggrunden i Väst-
manland utgör en relativt jämn urbergsyta – det subkam-
briska peneplanet. Huvuddelen av landskapet kännetecknas 
därför av små höjdskillnader – i de centrala delarna är de 
bara 20–30 meter. 

Söder om Mälaren har berget spruckit och en mycket lång 
förkastning uppstått. Söder om Arbogaån reser sig bergytan 
närmare 50 meter över Mälarens västra delar för att sedan 
slutta flackt mot Hjälmaren. 

I nordväst har den plana ytan höjts flera hundra meter och 
sedan delvis eroderats ner. Det har gett upphov till Berg-
slagens storskaliga topografi med stora relativa höjdskillna-
der. Där finns också den malmrika bergarten leptit, som gett 
upphov till den månghundraåriga gruvnäringen i regionen. 

Urbergsytans sprickriktningar i NNV–SSO, som präglar 
hela östra Svealand, återfinns även här – om än inte så fram-
trädande. Det är i dessa som de större vattendragen och sjö-
systemen återfinns. Sprickorna har fyllts igen av sediment 

under och efter den senaste nedisningen, men framför allt 
öster och söder om Västerås – och i Mälarens fjärdar 

och öar - är denna riktning fortfarande tydlig. 

landSkaPetS foRm

Terrängtyper, ur Nationalatlas, band Stockholm-Mälarregionen.
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ISaVSmältnIng och landhöjnIng
Så gott som hela Västmanland täcks berggrunden av ett jord-
täcke – berg i dagen är ovanligt, förutom vid förkastnings- 
och sprickdalsbranterna. Det är moränen som dominerar de 
högre liggande delarna av landskapet, och moräntäcket följer 
berggrundens relativt flacka topografi. Vid isranden skapades 
moräner tvärs isens rörelseriktning (De Geermoräner), och 
dessa syns idag som svärmar av små steniga och idag oftast 
skogbeväxta ryggar i det öppna odlingslandskapet. 

I Västmanland finns några av Sveriges längsta rullstenså-
sar: Badelundaåsen, Strömsholmsåsen och Köpingsåsen. De 
bildades i tunnlar under inlandsisen och sveper idag genom 
hela landskapet i nord-sydlig riktning och vidare över Mäla-

ren till Sörmland. De syns ibland på långt håll som tydliga, 
långsträckta åsar, men försvinner ibland och breder ut sig 
som mer böljande, torra talldominerade höjdryggar. Åsar-
na har i alla tider varit viktiga kommunikationsleder och än 
idag följer många av de nord-sydliga huvudvägarna dessa. 

Under isavsmältningen och den landhöjning som följde av-
sattes enorma mängder finkorniga jordar på det som då var 
havsbotten, och de nu utgör de flacka, bördiga lerjordarna 
kring Mälaren. Lerorna har fyllt ut dalstråken så att enbart 
de högsta delarna av moränkullarna sticker upp. Sammanta-
get skapar de en mosaik av olikstora, flacka leriga slätter och 
moräntäckta låga höjder. 

Jordteckets former, ur Nationalatlas, band Stockholm-Mälarregionen.



Från Mälarfjärd... (Sydväst om Dåvö) 
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SjöaR och VattendRag
Från källsjöarna i Bergslagen rinner flera åar ner mot Mäla-
ren. Vattendagen följer i huvudsak sprickdalarna i nord-syd-
lig riktning. Här utgör Arbogaån ett viktigt undantag: den 
fångar upp några mindre nord-sydliga åar och rinner sedan 
rakt österut längs förkastningsbranten mot Mälaren. De 
stora rullstensåsarna följer samma storskaliga mönster och 
ofta återfinns åsarna och åarna tillsammans, exempelvis vid 
Hedströmmen, Surahammar och Skultuna. På de sträckor 
där fallhöjden har varit lämplig att utnyttja hittar vi gamla 
kvarnar, hyttor och smedjor – och idag många kraftverk och 
industrier. 

Sagån/Lillån utgör i detta sammanhang ett undantag. Här 
saknas den tydliga dalgången, eftersom ån skurit sig ner i 
slätternas jordar och inte följer någon rullstensås. Ån blir 

därmed mer anonym i landskapet. I det flacka landskapet 
kring Sala har de övre delarna av åns vattensystem reglerats 
med dammar som skulle säkerställa vattenförsörjningen till 
gruvan. 

Om man undantar Mälaren så är de södra delarna av Väst-
manland är sjöfattigt, medan det är tvärtom i nordväst. 
Sjöarna är främst knutna till ådalarna och återfinns som 
långsträckta vattenytor i dalgångarna, men det finns också 
många mindre sjöar i det svagt böljande skogslandskapet 
mellan ådalarna. Här återfinns också ett rikt nät av våtmar-
ker och myrar. 
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männISkanS BRuk
De naturgivna förutsättningarna för landskapet form har 
under det senaste 1500 åren påverkats mycket av främst 
jordbruk och bergsnäring. De ursprungligen skogbevuxna 
slätterna och älvdalarna har odlats upp, och de våta mar-
kerna närmast Mälaren utnyttjats för bete och senare slåtter 
allteftersom landhöjningen skapat mer och mer land. Här 
utgör Hjälmarens strand en sentida påminnelse om proces-
sen, eftersom sjön sänktes under 1880-talet för att skapa mer 
odlingsbar mark. 

Kring Västerås och andra städer dominerar bebyggelse och 
infrastruktur, men det är fortfarande möjligt att avläsa land-
skapets grundformer: ådalen, åsen, slätten och moränhöjder-
na. I de flacka landskapen utanför städerna skapar odling 
och bebyggelsemönster stor roll för landskapets visuella ka-
raktär. Här utgör ofta skogsbryn den visuella avgränsningen 
av landskapsrummen, till skillnad från Bergslagen, där de 
skogklädda sluttningarna alltid är närvarande. De riktningar 
som berggrundens sprickdalar skapat förstärks av vårt bruk: 
längs dessa återfinns vägar, järnvägar och huvuddelen av be-
byggelse och industrier. 

... till mångmilaskog. (Haraldssjön, Riddarhyttan)
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landSkaPetS ekologI

Tänker man på hur naturen i Västmanland ser ut så är det två 
bilder som gärna framträder. Den ena är Mälardalens frodi-
ga odlingslandskap och den andra de stora barrskogarna i 
Bergslagen. Ökar man upplösningen något mer framträder 
ytterligare dimensioner förstås men vi uppehåller oss till en 
början i kontrasten mellan Mälarbygden och skogsbygden. 
Västmanland är till ytan ett relativt litet län men innehåller 
ändå ett fantastiskt koncentrat av övergångar mellan oli-
ka vegetationszoner. Genom länet brukar det heta att den 
biologiska Norrlandsgränsen går, ofta förknippas den med 
nordgränsen för ek. Färdas man från Mälarens strand och åt 
nordväst i länet så känner man denna gräns högst påtagligt 
och på bara några mil har man helt och hållet bytt flora och 
fauna.

På den stora skalan befinner vi oss vid gränsen för norra 
halvklotets barrskogar eller taigan som den också kallas. 
Nordvästra delarna av Västmanland tillhör definitivt taigan 
medan Mälardalen tillhör övergångszonen mellan taigan 
och Mellaneuropas lövskogar. Omslaget mellan dessa ve-
getationszoner är visserligen snabbare i exempelvis Kilsber-
gen i Örebro län där förändringen är nästan omedelbar men 
i Västmanland är växlingen mellan taigan och övergångszo-
nen både tydlig och går att följa i steg. Det gör Västmanland 
speciellt.

Hur ser denna förändring då ut? Om man börjar färden nere 
vid Mälaren är vegetationen mycket frodig. Flera av våra 
ädellövträd såsom ek, ask, alm, lind och lönn förekommer 
rikligt och är beståndsbildande på bördig mark. Likaså är 
buskvegetationen ofta frodig med exempelvis hassel och 
skogstry. Landskapet är visserligen i hög grad uppodlat med 
slättkaraktär men de rika lövskogsmiljöerna gör sig ändå 
påminda överallt. Rör man sig bara några kilometer, upp till 
max en mil från Mälaren, passerar man den första gränsen. 
Visserligen befinner man sig fortfarande i slättbygden och 
Mälardalen men det riktigt frodiga och beståndsbildande in- 
slaget av ädellövträd och hassel är borta. Ädellövträden är 
fortfarande vanliga men är nu istället inslag i annan vegeta-
tion istället för beståndsbildande och dominerande. Anled-
ningen till denna första zon är att sjön Mälaren ger ett något 
mildare lokalklimat några kilometrar från sjön. Ekologiskt 
kan vi därför tala om två olika slättbygder; den i nära an-

I gRänSland

slutning till Mälaren och den lite längre ifrån. Denna gräns 
överensstämmer i huvudsak med landskapstyperna sjönära 
landskap (typ 1) och slättlandskap (typ 2).

Nästa växling i vegetation är på de flesta håll i Västman-
land skarp och består av övergången mellan odlings- och 
skogslandskapet. Denna övergång är geologiskt betingad 
och består i att Mälardalens leror ersätts av morän, som se-
dan fortsätter att dominera i hela skogsbygden. Med morä-
nen kommer barrskogen. Landskapet är flackt och höjer sig 
sakta över havet. Av den anledningen borde övergången till 
barrskogen inte vara så markant som den är utan mer ha 
prägeln av en mellanbygd eller övergångsbygd mellan slätt- 
och skogslandskap. Även här finns dock en förklaring till 
det plötsliga skiftet och det är att moränen svallats ur på 
mycket av sina finkorniga sediment vilket i sin tur gett be-
tydligt näringsfattigare förhållanden för vegetationen. Där-
för försvinner exempelvis eken nästan direkt när man färdas 
in i moränlandskapet. Ett undantag finns i Västmanlands län 
och det är den mellanbygd som man stöter på norr om Ar-
boga. Här är landskapet mer kuperat och leror och moräner 
uppträder mer blandat och det ger också större blandning av 
skogsmiljöer där taigans barrskogar ligger intill lövbestånd 
med stort ädellövinslag.

Den relativt flacka skogsbygden fortsätter att resa sig sakta 
mot nordväst. Längst uppe i nordväst förändras dock bilden 
och man passerar här den sista gränsen in i den norrländska 
terrängen. Landskapet blir kuperat och reser sig ordentligt 
med höjder på över 300 meter och sjöar och med vidhängan-
de myrar i dalsänkorna. All vegetation är Norrlandspräglad 
och vi befinner oss nu definitivt i taigan.

Om man vill lyfta fram vattnet i Västmanland kan man tänka 
sig Västmanland som en hand med fem fingrar och mellan-
rum däremellan. Handflatan utgörs av Mälaren och handens 
fem fingrar blir Västmanlands ådalar med sina åsar. Mellan 
fingrarna och norr om finns skogslandskapen med sina sjöar, 
vattendrag och våtmarker. Arbogaån är tummen och kring 
lillfingret finns småslätterna med sina väl avgränsade land-
skapsrum. Åarna har sina utlopp i Mälaren. Våtmarkerna i 
skogslandskapen utgör små oaser för arter i skogsbygden.
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Kartan visar förorenade områden i Västmanland i förhållande till sju landskapstyper. I tätorterna finns förstås många områden 
men annars syns det tydligt hur de förorenade områdena följer hyttorna och bruken i dalgångarna och att det i gruvtrakterna 
kring Norberg, Fagersta och Riddarhyttan är mer utspritt beroende på var gruvdriften och tillhörande hyttor uppstått. Förorena-
de områden i Sverige ger sällan landskapsekologiska avtryck utan har mer karaktären av lokal påverkan. I Västmanland är de 
dock så förknippade med bergsbruket att de ger avtryck till helheten.

67



Regleringar i vattendrag för gruvnäringen. Här är Kopparverket i Riddarhyttan.
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VäStmanlandS natuR I  
föRändRIng
Hur arter förekommer beror förstås på en rad faktorer. I 
inledningen ovan framgår ett par sådana viktiga faktorer 
som klimat, geologi och brukande. Många av dessa faktorer 
växlar och förändras över tid. Just nu talas det mycket om 
klimatförändringen vilket redan har lett till en grads ökning 
av medeltemperaturen i Västmanland. Det kan tyckas vara 
lite men som jämförelse är det inte mer än 1,5–2° skillnad 
i medeltemperatur mellan Mälarlandskapet och de bergi-
ga områdena i nordvästra Bergslagen. Klimatförändringen 
kommer säkert att sätta sina spår i Västmanland. Vi kan till 
exempel förvänta oss en övergång från alsumpskogar längs 
Mälaren till asksumpskogar samtidigt som den biologiska 
norrlandsgränsen förskjuts norrut och därmed hamnar utan-
för Västmanlands gränser. Förändringen sker långsamt när 
det gäller vegetation eftersom träd tar tid på sig för föryng-
ring. Vårt brukande av skog sätter också påtagliga gränser 
för hur naturlig vegetation kan utvecklas.

En annan förändring som är påtaglig i Västmanland är 
igenväxningen av odlingslandskapet. Den består exem-
pelvis av att betesmarker övergivits och gäller i stort sett 
hela länet. Igenväxningen berör också mindre åkerskiften i 
skogsbygden. I Mälarlandskapet är det påtagligt att en stor 
andel första generationens igenväxningsskogar är av varie-
rande ålder. Om trenden fortsätter kommer Mälarlandskapet 
att domineras av produktionsskog och åker där kantzonerna 
emellan saknas eller är smala. Skogsbygden blir ännu fatti-
gare på öppna marker.

En tredje stor förändring är brukandet av skogen. Västman-
land är ett skogrikt län och den flacka terrängen gör det lätt 
att bruka skogen. Brukandet av skogen har också långa rötter 
i och med bergsbrukets tidigare behov av kol. Utvecklingen 
till kalhyggesbruket medförde ytterligare en utarmning av 
skogen. Brukningsmetoden innebar en successiv storskalig 
omdaning till likriktade, ensartade bestånd med biologiskt 
unga träd. Resultatet är biologiskt utarmade skogar i stora 
delar av Västmanland, särskilt i de delar där det är som mest 
skog! 

Till bergsbruket hör gruvor, hyttor och bruken. För att dri-
va dem har vattenkraften varit viktig vilket medfört en rad 
regleringar och vandringshinder i vattendragen. Alla vat-
tendrag i Västmanland är därför mer eller mindre påverka-
de. Det finns ytterligare en förändring som är kopplad till 
bergsbruket men då av mer lokal prägel men eftersom det 
förekommer så frekvent i Bergslagen så förtjänar alla för-
orenade områden att nämnas (se karta över föroreningsska-
dade områden). Lokalt kan de ha stor påverkan på särskilt 
vattenkvalitén. Ett exempel är kring Riddarhyttans koppar-
förekomster.

Den sjätte förändringen som skett i Västmanland är torrlägg-
ningen av slätten. Även om den avstannat och nu snarare går 
åt andra hållet så är förändringen ändå bestående i landska-
pet. Slätten är ett extremt vattenfattigt landskap till följd av 
utdikning, kulvertering och sjösänkning. Kontrasten är stor 
mot skogsbygdens våtmarker och man kan enkelt uttrycka 
det som att slätten är ett bristlandskap när det gäller vatten.
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Västmanland är ett skogrikt län men också ett skogsbruksintensivt län. Till bilden hör också ett historiskt hårt nyttjande av sko-
gen för träkolsproduktion till hyttorna. Det har bidragit till en stark fragmentering av de skogliga ekosystemen. På kartan är det 
lätt att se att i skogsbygden förekommer koncentrationer av biologiskt rika skogar (nyckelbiotoper) i liten mängd och dessutom 
utspritt i landskapet. Högst koncentrationer finns istället i de mindre ”skogliga” trakterna kring Mälaren och Hjälmaren. Där det 
finns som mest skog, t.ex. kring Skinnskatteberg, där har vi som minst biologisk mångfald knuten till skogsmiljöer.
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BehoVet aV ekologISka  
SamBand
Förändringar som inträtt med bergsbruket, det industriella 
skogsbruket, igenväxningen av odlingslandskapet och kli-
matförändringar kommer att prägla biologisk mångfald och 
förutsättningar för ekosystemen i Västmanland långt framö-
ver. Att förändringar hela tiden sker är ekologiskt inget kon-
stigt och arter har därför anpassat sig till hur pass föränderlig 
miljön brukar vara. Alla djur och växter har som en strategi 
att sprida sig utanför sin hemvist. Rätt som det är så är hem-
visten ogästvänlig och arten dör ut från platsen och då gäller 
det att det funnits möjlighet att sprida sig till en ny passande 
plats. När växter och djur en gång vandrade in i Sverige och 
Västmanland efter istiden skedde det genom en successiv 
spridning. Den var möjlig för att det var tillräckligt enkelt att 
sprida och röra sig. I dagens landskap är det mycket svårare. 
Det är ytterst få arter som trivs i eller vill röra sig genom 
åkermiljöer. Samma sak gäller för modernt brukade skogar. 
Urbana miljöer och infrastruktur fungerar som barriärer för 
spridning och rörelser till och med även för flygande arter 
som fjärilar och fåglar. Samtidigt har vårt mer och mer in-
dustriella nyttjande av marken lett till att biologisk mångfald 
mer och mer finns som öar i ett i övrigt ganska ogästvänligt 
landskap. Detta kallar vi för fragmentering och är en av de 
viktigaste orsakerna till förlusten av arter. Med klimatföränd-
ringen kommer det exempelvis att bli betydligt svårare för 
arter att vandra med och sprida sig norrut. Om ekosystemen 
ska fungera framöver och biologisk mångfald finnas kvar så 
behöver man veta hur de ekologiska sambanden, eller som vi 
kallar det här, den biologiska infrastrukturen ser ut. 

• Vilka spridningsvägar har potential idag? 

• Var finns värdetrakter med hög koncentration av arter? 

• Var kan biologisk infrastruktur behöva förstärkas? 

Det är viktiga frågor i fragmenterade landskap och dit hör en 
stor del av Västmanland. Nedan ges en översiktlig samman-
ställning av Västmanlands biologiska infrastruktur. 

BIologISk InfRaStRuktuR I  
VäStmanland
Västmanlands gröna bälte 
– Mälaren och dess omgivningar
Stockholm har sina gröna kilar och London sina gröna ring-
ar. Västmanland har ett grönt bälte som sträcker sig efter 
Mälarstranden genom hela länet och sammanfaller med det 
sjönära landskapet (se kartan över värdetrakter mosaikland-
skap). Det är sannolikt ett ekologiskt funktionellt landskap 
och helt tydligt en värdetrakt för biologisk mångfald. Land-
skapet är dessutom hett, det är omtyckt för sin skönhet med 
ekhagar, lövskogar och Mälaren i fonden. Det har ett högt 
bebyggelsetryck, särskilt nära stränderna, vilket inte är kon-
stigt eftersom vi gärna bosätter oss där det är vackert. Lika 
hett är det för biologisk mångfald och detta gröna bälte är 
helt unikt i Västmanland med förekomsten av så många 
olika naturtyper med hög biologisk mångfald. Viktiga kom-
ponenter är själva Mälarens ekosystem. Sjön är grund och 
näringsrik och erbjuder en mängd olika ekosystem och hög 
biologisk produktion. Vassarna och flytblads- vegetationen 
dominerar. Längs stränderna är två ekosystem i fokus; de 
betade strandängarna och lövsumpskogarna. Båda dessa är 
oerhört biologiskt rika och viktiga. Ovanför stranden finns 
ädellövskogar, blandskogar, lövskogar och på tunnare jord-
täcken och åsar även barrskogar. Skogarna har ofta kommit 
till genom igenväxning av tidigare odlings- och betesmar-
ker och brukas på stora arealer ganska extensivt av skogs-
bruk. Det gör dessa skogar till artrikare och mer varierade 
än några andra västmanländska skogar vilket kan låta som 
ett konstigt motsatsförhållande eftersom vi befinner oss på 
en slätt, men faktum är att dessa skogar är betydligt rikare 
skogslandskapets dito.

Även om betesdriften har minskat återstår fortfarande rela-
tivt stora arealer med beten. Här finns både öppna hagmar-
ker, busk- och trädrika hagar och rena ekhagar. Särskilt den 
senare kategorin är biologiskt mycket rik vilket hänger sam- 
man med de gamla ekarna. Gräsmarken är vanligen artfat-
tigare eftersom markerna ofta har gödslats tidigare. Utöver 
dessa yttäckande naturtyper finns det gott om småmiljöer 
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Kartan visar värdetrakter för mosaiklandskap dvs landskap med höga koncentrationer av värdefulla skogsmiljöer, våtmarker 
och ängs- och betesmarker. På kartan framträder det gröna bältet längs Mälaren mycket tydligt. Flera kärnområden med 
höga koncentrationer framträder också med exempelvis Ängsö i öster, Strömsholm centralt och Kungsör i väster. En annan 
värdetrakt är Västerfärnebo som väster om Sala. Den upptar en stor del av Svartådalen med omgivningar. I nordost finns en av 
småslätterna – Möklinta-bygden som gränsar till Färnebofjärdens nationalpark (huvuddelen ligger utanför länet).
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Sjön Lien i Södra Bergslagen är en del av bältet med våtmarker över Västmanland i nordostlig- sydvästlig riktning.

som åkerholmar, lövrika bryn, alléer osv som bidrar till en 
högre biologisk mångfald och som också håller samman 
landskapet och underlättar spridning. Den egentligen enda 
påtagliga bristen är avsaknaden av våtmarker och vatten på 
slätten.

Sammantaget ger dessa miljöer ett sammansatt landskap 
med många ekosystem och eftersom de återkommer längs 
ett grönt bälte finns förutsättningarna för god spridning dem 
emellan. Den största barriären utgörs sannolikt av Västerås 
men även här finns gröna miljöer långt in i tätorten. Västerås 
läge djupt inne i en vik av Mälaren kan också möjliggöra 
spridning tvärs över sjön. Läget på E18 är ganska bra sett ur 
synvinkeln för biologisk infrastruktur. E18 löper oftast strax 
norr om de biologiskt rika områdena.

Givetvis förekommer inte nämnda naturmiljöer jämnt för- 
delade i landskapet. Tydliga koncentrationer finns kring de 
stora godsen och på öarna. Strömsholm, Ängsö, Tidö med 
Asköviken samt Kungsörs eklandskap hör alla till landets 
finaste miljöer. Asköviken är också Mälarens enskilt vikti-
gaste strandäng och våtmark.

Västmanlands blåa bälte
Västmanland är relativt nederbördsfattigt men den flacka 
terrängen i huvuddelen av skogslandskapet gör att avrin-
ningen sker långsamt vilket i sin tur ger förutsättningar för 
våtmarker. I Västmanland finns det ett ordentligt våtmarks- 
stråk tvärs genom hela länet. Det är inte lika synligt och up-
penbart som Mälarens frodiga miljöer men mycket påtagligt 
om man tittar på en täthetskarta baserad på våtmarksinven-
teringen. Bältet med våtmarker, många stora och med höga 
värden, löper från Färnebofjärden i nordost i sydvästlig rikt-
ning genom hela Västmanland. Dessa våtmarker är med få 
undantag näringsfattiga och består till största delen av öppna 
eller tallbärande mossar. Till skillnad från slättbygderna har 
utdikning inte skett i så stor skala. Detta är en stor tillgång 
för skogsbygden och gör att det kan finnas biologiskt rika-
re miljöer i de annars hårt brukade och enahanda skogar-
na. Denna del av skogsbygden kan sannolikt ses som en 
värdetrakt för myrar. På myrholmar och i laggkärren finns 
förmodligen också de äldsta trädmiljöerna. Våtmarkerna är 
viktiga för att jämna ut vattenflöden och bidra till rening 
av förorenat vatten från bergsbruket. De erbjuder på så vis 
viktiga ekosystemtjänster för landskapet. 



Från Färnebofjärden i Dalälven längst upp i nordöstra hörnet av Västmanland löper ett bälte med våtmarker i en sydväst-
lig riktning tvärs genom hela länet. Det rör sig i huvudsak om näringsfattiga myrar men även betade mader som de kring 
Västerfärnebo och Svartån ingår. På kartan syns också tydligt hur slätten saknar våtmarker. Det är inte naturligt utan är en 
följd av utdikning, kulvertering och sjösänkning.
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Svartåns breda uppodlade dalgång är en av spridningskorridorerna från norr till Söder. Bilden tagen norr om Skultuna.

Ådalarna och åsarna– länkar mellan norr 
och söder
Västmanland präglas av sina ådalar och tillhörande åsar som 
löper i nordsydlig riktning. De har också plockats ur som 
en landskapstyp. Åarna förbinder förstås vattenmiljöerna i 
Mälaren med skogslandskapets sjöar, vattendrag, våtmarker 
och resterande delar av avrinningsområdena (se kartan över 
värdetrakter för fisk och flodpärlmussla). Funktionen är som 
tidigare nämnts nedsatt genom många dämmen och vand-
ringshinder. Utöver denna viktiga funktion för vattenmiljöer 
är ådalarna och åsarna de enda strukturer som går på tvärs 
mot vegetationszonerna (vars gränser är i östvästlig rikt-
ning). De har därmed en potential att vara spridningsvekto-
rer mellan vegetationszonerna. Ådalarna har ofta ett mildare 
lokalklimat och ett högre inslag av strukturer viktiga för en 
rik biologisk mångfald, exempelvis ädellövträd. Funktionen 
som stråk är dock något oklar och förmodligen ganska svag 
i dagsläget. Ta till exempel ädellövskog, som förekommer 
långt upp i Norberg- och Fagersta-trakten kring ådalarna 
och då främst kring de gamla bruksmiljöerna. Dessa utgör 
små refuger i det större barrskogslandskapet. De är ofta åt-
skilda och har sinsemellan liten kontakt. Med klimatföränd-
ringen kan bilden bli en annan – troligen en ökad kontakt 
dem emellan. Oavsett den verkliga funktionen i ådalarna så 
har de en potential för framtiden som en länk mellan norr 
och söder, mellan Mälaren och nedre Dalälven.

Västerfärnebo – värdetrakt för  
odlingslandskap
Kring Svartån och Västerfärnebo finns en stor koncentra-
tion av betade hagmarker (se kartan över värdetrakter mo-
saiklandskap). I stort sett kan man säga att Västmanland har 
två koncentrationer av levande odlingslandskap med om-
fattande hagmarksområden. Det ena är det ovan beskrivna 
Mälarlandskapet och det andra är Västerfärnebo. Hagmar-
kerna mellan dessa landskap skiljer sig dock betydligt åt. 
I Västerfärnebo är det mer av norrländskt brukande med 
ängslador och stora betade mader längs med Svartån. Det 
är näringsfattigare överlag vilket ger en annan vegetation än 
på Mälarens strandängar. Näringsfattigdomen till trots har 
dessa hagar en hög biologisk mångfald och stor betydelse 
för en rad art grupper som fåglar, kärlväxter och den lägre 
faunan. För fåglar är Svartådalen är en internationellt bety-
delsefull häcknings- och rastlokal. 

Hjälmaren och mellanbygden norr om  
Arboga
Det är lätt att glömma att en liten del av Västmanland berör 
Hjälmaren. Denna del skiljer sig från Mälarlandskapet då 
det är betydligt mer skogbevuxet och småskaligt kuperat. 
Det är en bondepräglad bygd med levande odlingslandskap 
som har gott om kantzoner och småmiljöer men också be-
tesmarker, varierade skogar och våtmarker. Området är 
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Ådalarna med sina åsar präglar Västmanland. Som vattenmiljöer är flera av dem mycket värdefulla, trots att de dämts och 
påverkats i stor utsträckning. Vi har valt ut att presentera förekomsten av fiskarten asp samt flodpärlmussla för att belysa 
vilka vattendrag som har goda antingen vattenkvalitéer eller goda spridningssamband. Aspen förekommer i hela Kolbäcksån/ 
Strömsholms kanal och är en god indikator på att vi har en vattenmiljö som hänger samman landskapsekologiskt. I de övriga 
åarna förekommer arten bara en bit upp i vattensystemet. Det gör Strömsholms kanal/Kolbäcksån unik i Västmanland. Flod-
pärlmusslan är beroende av god vattenkvalitet och förekomst av öring. I Västmanland så är det i Hedströmmens vattensystem 
som musslan förekommer. Slutsatsen är att de två viktigaste vattensystemen i Västmanland är Hedströmmen och Kolbäck-
sån/Strömsholms kanal.
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mycket mosaikartat om man ser till mängden naturtyper och 
hur de varierar. Flera åsar tvärar också igenom vilket bidrar 
till variationen. Området har förutsättningar för att vara en 
värdetrakt för biologisk mångfald, särskilt för arter som är 
knutna till odlingslandskapet (se kartan över värdetrakter 
mosaiklandskap). En liknande bygd finns norr om Arboga 
ända upp till Västra Skedvi. Det är också en bygd med en 
mosaik av åkrar, betesmarker, lövrika kantzoner och delvis 
bondepräglad skog. Med det sistnämnda menas att skogen 
traditionellt brukats genom plockhuggning och att bestån-
den är självföryngrade. Dessa är därför biologiskt rikare än 
kalhyggesbrukets skogar. 

De stora djuren
Våra stora däggdjur har en liten särställning eftersom de rör 
sig över större ytor och använder en större del av landskapet 
mer kontinuerligt. För dem är det inte bara viktigt att kunna 
sprida sig mellan generationer utan att djuren kan röra sig 
över stora ytor under sin levnad. Västmanland har nästan 
inga tydliga viltstråk på den stora skalan utan skogslandska-
pet fungerar sannolikt väl för förflyttningar rent generellt. 
Norr om Hjälmaren löper ett skogsområde som förbinder 
Bergslagens skogar med Sörmlands. E18 tvärar genom det-
ta, men den kritiska passagen är snarare i Örebro län än i 
Västmanland.

I Bergslagen är infrastrukturen inte av den storlek och tra-
fikmängd att den kan betraktas som fullständiga barriärer. 
Där det är viltstängsel kring riksvägarna som löper upp i 
Bergslagen uppstår säkerligen vissa barriäreffekter.

Även större fåglar har behov av större ytor för sin levnad, 
även i luften. Västmanland är ett landskap som de kan röra 
sig relativt säkert i. En del större kraftledningar finns liksom 
master men i princip inga vindkraftverk. 

Skyddad natur
Man kan konstatera att man från regionalt håll lyckats täcka 
in länets värdetrakter ganska väl genom olika skydd för na-
turen. Mälaren är exempelvis riksintresse för naturvård och 
friluftsliv men har också stora Natura 2000-områden. Lika-
dant är det vid Västerfärnebo och även delar av myrlandska-
pet i skogsbygden. I Västmanland finns även tre Ramsar-om-
råden: Svartån, runt Svartådalen, Asköviken-Sörfjärden som 
bland annat innefattar Asköviken och Ridöarkipelagen men 
som också sträcker sig en bra bit ner i Södermanlands län, 
samt Färnebofjärden-Dalälven. (Sverige har som medlems-
land i Ramsarkonventionen åtagit sig att bevara internatio-
nellt värdefulla områden med våtmarker och vattenmiljöer. 
Områdena kallas för Ramsar-områden och hittills har Sveri-
ge utsett 51 Ramsar-områden. Dessa områden representerar 
många olika naturtyper, till exempel havsvikar, fågelsjöar, 
myrkomplex, högmossar, rikkärr och åar).

Storskaliga infrastruktur innebär barriäreffekter för det stora viltet. Västmanland har nästan inga tydliga viltstråk på den stora 
skalan, men ett viltstråket norr om Hjälmaren påverkas sannolikt av E18 och Mälarbanan. Bilden tagen väster om Arboga. 
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Detta är en sammanfattande bild av biologisk infrastruktur för Västmanland. De två största sambanden (röda pilar) finns i det 
Mälarnära landskapet där både skogsmiljöer, vattenmiljöer och odlingslandskapet hänger samman. Det är den absolut vikti-
gaste värdetrakten i Västmanland, samtidigt som det finns stora anspråk på ny bebyggelse och exploatering. Det andra stora 
sambandet är en doldis och utgörs av ett omfattande våtmarksstråk från nordost mot sydväst, tvärs över hela Västmanland. 
Mellan dess, i nord-sydlig riktning löper ådalarna och åsarna (röda streckade pilar). Det är oklart hur starka dessa kopplingar 
är men klart är att vissa av vattendragen hänger samman (särskilt Hedströmmen och Kolbäcksån/Strömsholms kanal) men 
att det sannolikt finns ekologiska samband även när det gäller landmiljöer. Den näst viktigaste värdetrakten i Västmanland 
är Svartådalen med närhet till Färnebofjärdens nationalpark. Svartådalens värden används av lokala turistföretag för inter-
nationell ekoturism. Ett intressant och kanske lite förbisett område i Västmanland är Hjälmaren. Det stråk med småskaligt 
och levande odlingslandskap som sträcker sig norr om Hjälmaren tycks vara en viktig värdetrakt i länet och som då ansluter 
både till värdetrakter i Örebro och Sörmlands län (det blåstreckade området). Värt att notera är att det enda tydliga viltstråket i 
Västmanland passerar här.
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landSkaPetS tIdSdjuP

Ett län som Västmanland innehåller en mängd spår av 
människans bruk från olika tidsåldrar. Att illustrera det 
på ett sammanfattande och rättvisande sätt är alltid en ut-
maning. I en landskapskaraktärsanalys som den här är det 
viktigt att tillföra en bakgrundsteckning ur kulturell syn-
vinkel som hjälper till att förklara varför landskapet ser ut 
som det gör. Bakgrundsteckningen behöver då tolka det 
aktuella området i ett större sammanhang, den behöver 
sträcka sig genom tiderna fram till idag (till det nuläge som 
landskapskaraktärsanalysen speglar) och den behöver täcka 
in olika dimensioner av människans liv och bruk som sam-
mantaget har haft betydelse för landskapet. Viktiga teman i 
en sådan förståelse är 
• människans etablering i landskapet,
• försörjningsutvecklingen, 
• boendemönstrens utveckling, 
• de samhälleliga styrelseskicken, 
• kommunikationer samt 
• områdets roll i ett vidare perspektiv, till exempel nationellt.

Samtliga teman rör sig på hela tidsaxeln, fram till idag. 

Det här avsnittet visar en översikt av flera av dessa teman 
utifrån befintligt underlag. Kulturmiljöunderlag och andra 
samhällsområdens uppgifter av intresse ur kulturmiljöper-
spektiv är, utöver fornlämningsregister, utpekade områden 
som till exempel riksintressen etc., sällan koordinatsatta el-
ler sammanställda på lämplig skalnivå. Mycket är inte heller 
tillgängligt digitalt. Det betyder att stora delar av den myck-
na kunskapen inte utgör ett tillgängligt material för sådana 
här analyser. 

Här har vi samlat ett urval befintliga koordinatsatta uppgif-
ter och använder dessa för att tolka och illustrera framfö-
rallt: boende/etablering, tidig näringsutveckling, kommuni-
kation samt vissa delar av styre/makt. Det täcker inte hela 
tidsaxeln. Material som kan visa skillnader i till exempel be-
byggelsens uttryck (i runda slängar de senaste två århundra-
dena) skulle tillföra mycket till landskapskaraktärsanalysen 
och den framtida planeringen, likaså uppgifter ur näringsre-
gistren. Det har dock inte rymts inom denna studie, då det 
materialet kräver en vidare bearbetning. 

VäStmanlandS län  
– SamVeRkande zoneR
Om vi lyfter blicken något och tar en samlad blick på lä-
net är det starkt präglat av zonerna bergslagen i norr och 
Mälarbygderna i söder samt de tydliga förbindelselänkarna 
däremellan. Tydligheten i dessa förbindelselänkar är något 
särskilt för Västmanland och särskiljer det från andra berg-
slagstrakter. Länets gränser är i hög grad administrativa, inte 
betingade av människans bruk, vilket tydligt framgår både 
av landskapets utseende som ofta fortsätter bortom gränser-
na och av människors rörelsemönster som på flera håll har 
viktiga noder strax utanför länet. 

Totalt sett ger det ett län med näringsmässigt samverkande 
landskapsområden. Dessa områden har haft tydliga inbör-
des funktioner; jordbruksbygderna har försörjt och samver-
kat med bergslags- och bruksområdena, skogsområdena har 
försörjt och samverkat med bruksområdena och vice versa 
osv. Det är strukturer som har verkat under lång tid. Idag an-
vänds i hög grad samma rörelsemönster. Det väcker frågor 
hur funktioner och samverkan ser ut idag och hur det kan 
utvecklas framgent. 

fRån SkäRgåRdSlIV tIll joRd 
och jäRn 
Landhöjningen har under hela historien haft en påtaglig 
påverkan på utvecklingen i landskapet i nuvarande Väst-
manlands län. Under stenåldern låg de mälarnära slätterna 
fortfarande helt under vatten. Mellan dagens Mälaren och 
Hjälmaren och öster om Västerås hade stora skärgårdsom-
råden bildats och många av de nuvarande dalgångarna var 
djupa havsvikar. I området kring Västerfärnebo och Väster-
bykil fanns många små insjöar. Stenålderslämningarna har 
en stark koppling till dåtidens strandmiljöer. Det var dit jäg-
are och fiskare sökte sig i jakt efter bytesdjuren. De äldsta 
kända spåren efter människor i länet är drygt 6 000 år gamla. 
Kartan visar utbredningen av stenyxor och kvartsavslag, två 
karaktäristiska fornlämningar från stenålder.

Från slutet av jägarstenåldern (ca 4 000 f.Kr.) ändrade männ-
iskorna sitt sätt att försörja sig. Klimatet var gynnsamt. Man 
började odla jorden och skaffade boskap. I delar av dagens 
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De vattennära livsmiljöerna var centrala under stenåldern (7 000–1 800 f.Kr.). Noteras kan att de områden av slätten (land-
skapstyp 2) som börjat resa sig ur havet bildar viktiga skärgårdsmiljöer för stenåldersmänniskorna, liksom åsarna och det som 
idag är ådalar (landskapstyp 5). Dagens småslätter (landskapstyp 6 Västerbykil, Möklinta m.fl.) är också märkbart tydliga i 
stenåldersskiktet. 
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slättområden hade lätt odlingsbara jordar blivit torrlagda. 
Troligtvis bedrevs ett rörligt jordbruk där man flyttade mel-
lan odlingarna. I ett brett band på båda sidor om nuvarande 
E18 finns en stor mängd bronsålderslämningar som talar för 
att området utvecklades till en centralbygd med en fastare 
samhällsstruktur. Under bronsåldern användes vattenvägar 
för långväga kommunikationer där det var möjligt. Mälaren 
var en stor havsvik och åarna seglingsbara långt i inlandet. 

Källa: RAÄ, Fornsök. Sökord: röse, skärvstenshög, hällristning, stensträng + fast fornlämning. Strandlinjedata från SGU.

Under järnåldern blir klimatet kallare och förutsättningarna 
för jordbruket ändras i grunden. Djuren måste hållas inom-
hus under vintern, vilket tvingar bönderna att bli bofasta. I 
slutet av järnåldern får spannmålsodlingen ökad betydelse 
och åkermarken knyts starkare till den egna gården. Denna 
utveckling resulterar i de byar som (dock med senare struktu-
rer) präglar de centrala slättområdena och dalgångarnas södra 
delar. Också gårdarnas lägen på impedimenten i anslutning 

Lämningarna från bronsålder–äldre järnålder (1 800 f.Kr.–550 e.Kr.) visar hur det fastare boendet först utvecklas i det som 
idag är de stora slättområdena (landskapstyp 2). 
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Källa: RAÄ, Fornsök. Sökord: blästerplats, blästerlämning, blästerområde, hög. Strandlinjedata från SGU.
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till åkermarken har ofta en kontinuitet från denna tid. En vik-
tig förutsättning för det intensivare åkerbruket var effektiva 
jordbruksredskap av järn. Norra delen av Västmanlands län 
ingår i det område där man tidigt, redan under äldre järnål-
der (från 700-talet), började framställa järn med hjälp av 
blästerbruk och tillverka järnprodukter. Här fanns både kun-
skapen och råvaran – sjö- och myrmalm eller järnhaltig jord.

Handeln med järn, livsmedel och andra produkter ökade 
kraftigt under järnåldern. Järnet transporterades via dal-
gångar och på åsar ner till Mälaren där det skeppades ut. Den 
som kunde kontrollera handeln hade en given maktposition i 
samhället. Gravhögarna berättar om en samhällsstruktur där 
stormän eller styrande familjer hade en ledande ställning.

Kartan visar hur etablerade bygder under yngre järnåldern (550–1050 e.Kr. gröna markeringar) är koncentrerade i söder och 
längs viktiga vatten och åsar. Röda markeringar visar tidiga platser för järnframställning och -hantering. Märkbart är förbin-
delselänkarna mellan norr och söder, mellan järn och jord, som så tydligt fortfarande kännetecknar länet (dagens åsar och 
ådalar, landskapstyp 5). Notera också att ett par högar i norr antyder etablerade bygder söder om Fagersta–Norberg. 



82

näRIngaR och SamBand
Västmanland kännetecknas av bördiga slätter i söder, i norr 
rika malmfyndigheter och däremellan skogar och vatten-
drag. Här finns dalgångar och åsar för kommunikationer, 
liksom Mälarens vattenvägar.

De storskaliga mönstren i markanvändning och näringsli-
vets inriktning i dagens Västmanlands län har långa histo-
riska rötter. Järnålderns småskaliga blästerbruk gav grunden 
till bergsmännens kunnande och senare till Bergslagens 
storskaliga gruvnäring och industrier. I Sala-området fanns 
silvergruvorna, i Riddarhyttan var fyndigheterna koppar. 
Bönderna i slättområdena blev tidigt spannmålsodlare som 
producerade livsmedel för Bergslagens befolkning. I dal-
gångarna etablerades järnbruk och industrier där metaller 
från Bergslagen förädlades vidare. De stora skogarna mellan 
ådalarna brukades hårt bl.a. till kol som krävdes för brukens 
förädlingsprocesser. 

Dalgångarna och åsarna var viktiga transportvägar för nä-
ringslivet, för metallprodukter från norr till söder och för 
livsmedel från söder till norr. Samtidigt band de ihop de två 
produktionsområdena och gjorde det möjligt för människor 
att komma i kontakt med varandra och utbyta idéer och ny-
heter.

I norr fanns bergsorterna Norberg och Skinnskatteberg och 
vid Mälaren, i anslutning till åarna, grundades städer med 
handelsprivilegier. 
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En bild som väl förklarar hur området Västmanland fungerat under lång tid. Gruvorna i norr– tätast koncentration i land-
skapstyp 4 och vid Sala silvergruva. Förädlingen av malmen flyttar söderut längs åarna (landskapstyp 5) där vattnet ger kraft. 
Skogen mellan ådalarna brukas och ger kol till förädlingsprocesserna. Verksamheterna expanderar. Slättområdena i söder är 
tidigt spannmålsinriktade och försörjer de stora bergslagsverksamheterna med livsmedel. Det finns exempel som visar stor-
skaligt uppodlade slättlandskap i området (landskapstyp 2) redan innan de stora skiftena. Förbindelselänkarna (åsarna och 
ådalarna, landskapstyp 5) mellan norr och söder förstärks. Handelsstäderna ligger strategiskt, företrädesvis där dessa länkar 
möter de större vattnen. 

Källa. RAÄ, Fornsök: Sökord: blästerplats, blästerlämning, blästerområde, gruva, gruvlämning, gruvområde, hytta, hyttlämning, 
hyttområde, hammare, smedja, hammarområde, bruk, sammanförda lämningar + bruk, träindustri, pappersindustri.
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Tack vare landhöjningen torrlades nya landområden succes-
sivt längs Mälaren stränder. Markerna fick stor betydelse för 
etablering av herrgårdar. Under 1600-talet fick adeln en vik-
tig roll för att upprätthålla Sveriges ställning som europeisk 
stormakt. Som belöning för att ställa upp i krigstjänst och 
finansiera de ständiga krigen som slukade statens resurser 
fick adeln skattefrihet, gods och markområden som förlä-
ning. En stor del av adeln hade också uppdrag som högre 
statliga tjänstemän.

Från medeltiden hade ett att antal kungsgårdar etablerats för 
att fungera som lokala förvaltningscentra. Strö och Dåvö är 
exempel på medeltida kungsgårdar, Strömsholm som senare 
blev ett kungligt slott grundades på 1500-talet.

Kungsgårdarna liksom andra herrgårdar spelade en viktig 
roll som spridare av innovationer inom jordbruket. Här 
planterades också ekar för att användas vid skeppsbyggen 
för flottan.

1600–1700-talen är också järnbrukens guldålder. Bruken 
gav goda inkomster som ägaren gärna ville demonstrera 
genom påkostade herrgårdsmiljöer i de arkitekturstilar som 
just då var på modet. På 1700-talet byggdes många järnbruk 
ut och hela bruksmiljön ordnades i enlighet med en hierar-
kisk plan.
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Källa: Kommunala bevarandeprogram, värdeområden med herrgårdar

Kartan visar hur herrgårdsmiljöer fördelar sig i länet; bruksherrgårdar företrädesvis i ådalarna (landskapstyp 5) och godsmil-
jöer kopplade till jordbruk och statsmannaskick företrädesvis i det sjönära landskapet vid Mälaren (landskapstyp 1). I båda 
landskapstyperna är de en karaktärsbärande byggsten.
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I södra delen av Västmanland ligger de medeltida kyrkorna tätt. Kyrktornen har som här vid Medåker kyrka, varit landmärken i 
det öppna landskap som tidigt producerade spannmål.
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tIdIg SamhällSStRuktuR och 
oRtSutVecklIng
Många av dagens självklara administrativa strukturer har 
sina rötter i slutet av järnåldern och i början av medelti-
den. Äger du en fastighet på landsbygden i södra delen av 
Västmanlands län är det sannolikt att fastighetsbeteckning-
en innehåller ett bynamn från järnåldern. De församlingar 
som idag används vid folkbokföringen är i stort sett samma 
områden som de socknar som skapades under medeltiden. 
Häradsindelningen som fram till några år sedan var grunden 
för tingsrätternas administrativa områden skapades också 
under järnåldern.

Sockenstrukturen i nuvarande Västmanlands län ger en blick 
om befolkningstätheten på medeltiden. I söder är socknarna 
små och kyrkorna ligger tätt, dvs. befolkningstätheten var 
hög. I det glesare befolkade norr är de medeltida socknarna 
större. Från stora socknar i väster och norr avknoppas un-
der en hundraårsperiod från slutet av 1500-talet ett antal nya 
sockenbildningar. De är ett resultat av befolkningsökningen 
på grund av bruksetableringar i dalgångarna och nyodlingar. 
Också i gränsområdet i söder, i landskapet Södermanland, 
tas nya marker i anspråk för jordbruket och en ny socken 
bildas.

Många av slättområdenas medeltida kyrkor finns kvar idag, 
ofta efter senare tillbyggnader i spåren av befolkningsök-
ning under de följande århundradena. Andra har rivits och 
ersatts av nya och större kyrkor. Befolkningsökningen under 
1900-talet syns tydligt framför allt i Västerås där det finns 
många stadsdels- och förortskyrkor från tiden efter 1940.

Under medeltiden ökar staten kontrollen över handeln. Stä-
derna Arboga, Köping och Västerås grundas och handeln 
med livsmedel och bergslagsprodukter koncentreras hit. I 
norr är Skinnskatteberg och Norberg Bergslagens viktigaste 
bergsorter där det också bedrivs handel. 
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Kartan kan läsas på flera sätt. Som täthetskarta visar den följande: områden med tätt mellan kyrkorna betyder hög befolk-
ningstäthet. Tätt befolkade områden på medeltiden sammanfaller väl med slättområdet och det Mälarnära området vilka än i 
dag är tätt befolkade. Sockenbildandet, eller snarare socken-delandet, visar en befolkningsutveckling. Läser man av åldern på 
kyrkorna kan också det spegla en befolkningstillväxt som medfört att ny kyrka byggts, se till exempel Västerås stad och orter 
längs Kolbäcksån. 
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I Västmanlands län finns idag 40 tätorter enligt SCB:s de-
finition (minst 200 invånare och max 200 meter mellan be-
byggelseenheterna). De flesta ligger i södra delen, runt Väs-
terås och i dalgångarna. Fördelningen har påtagliga likheter 
med sockenkartan på tidigare sida. Många tätorter är tidiga-
re sockencentra, men det finns också stationssamhällen som 
uppstod i anslutning till järnvägarna. 

Kartan visar bostadsbebyggelsens ålder i tätorterna. Störst 
andel äldre bebyggelse hittas oftast i tätorter på landsbyg-
den såsom Möklinta, Västerfärnebo, Tortuna och Medåker 
men också i många bruksorter som i Kolsva. På några orter 
som i Kumla kyrkby och Barkarö dominerar 1950–60-tals-
bebyggelsen, medan på många bruksorter och Irsta har en 
hög andel av bostadshus från 1970–80-talet. Örtagården är 
en nybyggd villaförort till Västerås.

Att studera bebyggelsens ålder är ett möjligt verktyg för att 
indikera tätorternas utveckling och karaktärer. Bebyggels-
ens formspråk har ofta en nära koppling till tidsepoken.



©Lantmäteriet, GSD-Sverigekartan
Källa: Lantmäteriets byggnadsregister 2011-01-01, bearbetning SCB.

Dagens ortsfördelning överensstämmer väl med täthetskartan över socknar – stationssamhällena och andra orter har kom-
pletterat den övergripande täthetsstrukturen, inte radikalt förändrat den. Tittar man närmare på de olika orterna kan statis-
tiken illustrera hur olika områden varit heta eller svala över tid, se till exempel vissa bruksorters uppsving som bostadsorter 
under 1970–80-talet. 
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kommunIkatIon  
– Vatten, Väg och jäRnVäg
Lika länge som människor har vistats i dagens Västmanland 
har man använt rullstensåsarna som löper genom landskapet 
i nordväst- sydostlig riktning för att förflytta sig. På de torra 
åsarna var det lätt att anlägga stigar som redan tidigt började 
omvandlas till vägar. Mellan åsarna ligger dalgångar med 
vattendrag som har använts lika länge. Både åsarna och vat-
tendragen har fungerat som viktiga förbindelser mellan det 
Mälarnära området och Bergslagen och varit en av förut-
sättningarna för näringslivets specialisering och utveckling.

En annan förhistorisk vägsträckning som bland annat har 
kallats ”Konungsvägen” löper längs Mälarens norra strand. 
Under medeltiden utvecklades den till Eriksgatan. Vid plat-
ser där åsarna och vattendragen korsade den öst-västliga vä-
gen etablerades handels- och mötesplatser. Många av dessa 
fick senare stadsrättigheter. I länet finns drygt 30 runstenar 
och 200 milstolpar som kan kopplas till äldre vägsträck-
ningar. 

Med bruksetableringar ökade kraven på effektiva kommu-
nikationer. Hjälmare kanal som ursprungligen byggdes på 
1620-30-talen och Strömsholms kanal från 1770–90-talen 
är två tidiga storskaliga infrastrukturprojekt som har ge-
nomförts för att fylla näringslivets behov. Båda kanalerna 
byggdes ut på 1800-talet. Utskeppningshamn för järnpro-
dukter var Arboga, Köping, Borgåsund och Västerås. Da-
gens godshamnar är Köping och Västerås. Järnvägarna var 
1800-talets sluts stora infrastruktursatsningar. Bakom järn-
vägsprojekten stod dels staten som uppförde stambanor, 
dels det privata näringslivet och framför allt bruken som 
med industrialismen började växa till storskaliga industrier. 
Effektiva transporter var ett sätt att möta den allt större ut-
ländska konkurrensen som tidens nya produktionsmetoder 
förde med sig.



©Lantmäteriet, GSD-Sverigekartan
Källa: RAÄ; Fornsök. Sökord: runsten, milstolpe + fast fornlämning. Kommunala bevarandeprogram.

Det storskaliga mönstret av vägar och vattenvägar har gamla anor. Åsar och ådalar är påtagliga liksom den öst-västliga kom-
munikationen i söder respektive i norr. 
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©Lantmäteriet, GSD-Sverigekartan
Källa: Svenska järnvägföreningens 50-årsskrift, www.historiskt.nu, www.resplus.nu/tidtabeller.

Orter och platser med järnvägstrafik har varit betydligt fler i länet än idag. De nuvarande järnvägslinjerna har haft fler stationer 
och hållplatser. Frågor som framkomlighet och tillgänglighet kan få en intressant vinkel när de belyses historiskt. 
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Järnvägsnätet var som mest utbyggt på 1920-30-talet. I 
nordvästra delen av länet passerade den statliga stambanan 
Frövi–Krylbo, men övriga banor hade byggts av privata 
bolag. I norra delen av länet fanns ett tätt järnvägsnät för 
gruvindustrins transporter. Många stationer och hållplatser 

trafikerades med persontåg. På 1930-talet tog staten över 
järnvägsnätet. Många järnvägar rustades upp, andra lades 
ner och rälsen revs bort. Idag stannar persontågen, trafikera-
de av antingen SJ eller Tåg i Bergslagen, på 18 orter i länet 
– att jämföra med ca 70 stationer på 1920-talet.



Källa: www.gis.lst.se/lstgis
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kultuRmIljöVåRdenS  
VäRdeomRåden
I Västmanlands län finns idag 364 områden som är utpe-
kade som värdeområden i kommunala kulturmiljöprogram. 
26 områden har pekats ut av staten som riksintressen för 
kulturmiljövården. En stor andel av de kommunala värde-
områdena ligger i slättområdena. Också i dalgångar finns 
många värdeområden, ofta bildar de större, sammanhäng-
ande områden som sträcker sig längs en del av dalgången. 
Hedströmmen, Kolbäcksån, Svartån och Sagån är till stora 

delar riksintressen för kulturmiljövården. I skogsområdena 
är värdeområdena relativt få och små.

Närheten till levande kulturmiljöer ökar attraktiviteten i 
boendemiljön och berikar vardagslivet. Värdeområdena 
indikerar vilken karaktär och innehåll kulturmiljöerna i de 
utpekade områdena har, något som man kan ta fasta på vid 
länets fortsatta utveckling. Också vid utvecklingen av be-
söksnäringen har kulturmiljöerna en given potential. 
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