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1. Bakgrund
Landskapskaraktärsanalys (LKA) är en metodik utvecklad inom Trafikverkets
FOI-projekt Landskap i långsiktig planering. Den syftar till att föra in kunskap om
landskapets förutsättningar, känslighet och potential tidigt i Trafikverkets – och
samhällets - planeringsprocesser. Det är då möjligheterna är som störst att styra
slutresultaten så att målen för ett hållbart transportsystem och hållbart landskap
kan förverkligas. LKA och dess olika delar kan användas som underlag för de olika
stegen i åtgärdsvalsstudier och även senare i planeringsprocessen.
LKA beskriver landskapet och dess potential att stärkas, och utvecklas i den
hållbara riktningen. När kostsamma åtgärder planeras ska de också optimeras för
att samtidigt göra nytta för landskapet och dess människor, främja det hållbara
landskapet och helst “påtagligt förbättra” det. Syftet med att ha med kunskap
om landskapet tidigt i planeringen är att öka förutsättningarna att finna lämpliga
åtgärder och lösningar som tar hänsyn till landskapets känslighet och nyttjar dess
potential, liksom infrastrukturens krav och behov.
Att förstå och använda landskapet som ett system - en arena och en attraktiv resurs
- tar sin utgångspunkt i den Europeiska Landskapskonventionen. Konventionen
rekommenderar ett integrerat arbetssätt utifrån landskapet som helhet: ”landscape as perceived by people”. Med landskap menas: ”ett område sådant som det
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av, och samspel
mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Metodiken beskrivs i trafikverkets
publikation 2011:122, Landskap i långsiktig planering- Pilotstudie i Västra Götaland.
I flera svenska län och regioner finns regionala
underlag som beskriver och värderar landskapet på utifrån olika anspråk, t.ex. vindkraft eller
landsbygdssutveckling. Frågan som ställdes
i detta delprojekt var ”kan användandet av en
LYS
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befintlig landskapsanalys underlätta och förA
L
L
A
REGION
billiga arbetet att genomföra en LKA?” Som
försökslän valdes Västernorrland. Motiven var
att FOI-projektet hittills arbetat i Götaland och
Svealand, men inte i Norrland. Länsstyrelsen
hade tagit fram en modern landskapsanalys för
vindkraft som kunde fungera som bas: Regional landskapsanalys med fördjupning gällande
landskapets tålighet för vindkraft (länsstyrelsen,
rapport 2010:27). Länsstyrelsens rapport ger en
god helhetsbeskrivning av landskapet som helhet
och beskriver landskapstyper och karaktärsområden. Den omfattar också ekologiska, kulturhisRegional landskapsanalys med fördjupning
toriska och visuella analyser. Det är en tillgänglig
gällande landskapets tålighet för vindkraft har rapport med beskrivande texter och ett rikt
varit kunskapsunderlag för denna rapport
bildmaterial.
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I den Landskapskaraktärsanalys som du håller i din hand, gjordes vissa justeringar
i förhållande till den förutnämna analysen. Den kompletterades med de analyser
och bedömningar som är relevanta för infrastruktur. Exempel på kompletteringar
är ekologiska täthetsanalyser, kulturhistoriska strukturer och objekt kopplade till
kommunikationsstråk. Eftersom de topografiska och geologiska förutsättningarna
har stor betydelse för underhåll och nyanläggning av infrastruktur bidrog denna
information även till en justering av avgränsningar i landskapstyper.
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Karta över analysområdet. Landskap med gemensamma karaktärsdrag är indelade i landskapstyper som beskrivs i denna rapport. Indelningen skiljer
sig något från den regionala landskapsanalys som Länsstyrelsen gjorde 2010. Källa bakgrundskarta: ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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2. Landskapstyper i Västernorrland
De stora dragen
Västernorrland är de stora skogarnas, älvdalarnas och den delvis tätbefolkade och
industrialiserade kustens landskap. Den skogsklädda bergkullterrängen och de
höglänta skogs- och myrrika områdena dominerar de västra delarna. De genomskärs av tre stora djupt nedskurna älvdalar. Närmast kusten finns mer öppna
dalgångar och mosaiklandskap, men den flikiga och bitvis kraftigt kuperade kusten
(Höga kusten), behåller i stort sin skogliga huvudkaraktär. Här når Norrlandsterrängen ända ner till havet, vilket skiljer denna trakt från de flackare kuststräckorna både norr och söder om länet. Det är i kustlandskapen och älvdalarna vi
finner huvuddelen av såväl odlingsmark som bebyggelse och infrastruktur. Den
täta bosättningen har lång kontinuitet. Bronsålderns rösen ligger som ett pärlband
längs den dåtida kustlinjen, och redan under järnåldern tycks viktigare maktcentra
ha bildats vid Ljungans, Indalsälvens och Ångermanälvens mynningar. Sundsvall
och Härnösand ligger där järnålderns viktigare centra en gång växte fram, och där
såg- och massaindustrierna sedemera etablerades under industrialismens glansdagar. På samma sätt löper dagens E14 mot Norge i samma riktning som de viktigaste
vägsträckningarna från järnåldern och framåt.
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Kartan visar landytans relativa höjdskillnader mellan den högsta och lägsta punkten inom ett visst område (här en kvadratisk yta om 25
kvadratkilometer). Landskapets brutenhet är mycket karaktärsskapande, och varierar kraftigt över landet. I Västernorrlands län är
brutenheten relativt hög, och den vanligaste nivåskillnaden är omkring 250 meter. På sträckan från Sundsvall till Gide älv sträcker sig
den kuperade norrlandsterrängen ända fram till kusten. Längre in i länet sjunker brutenheten till 150 meter och lägre. Mest dramatiska är
höjdskillnaderna är landskapet vid kusten och Indalsälvens dalgång, där skillnaderna når upp till 350 meter. Älvarna är djupt nedskurna,
och rinner fram i genombrottsdalar genom detta landskap som fortfarande reser sig ur havet med cirka 9 milimeter om året. Källa: Atlas
över Sverige, kartblad 3-4, Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 1957
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Morän (blå färg) är den dominerande jordarten i Västernorrland. Sedimentjordarna i dalgångarna kan vara
skredkänsliga. Källa: ©Sveriges geologiska undersökning. ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Sedan inlandsisen drog sig tillbaks har Västernorrland höjts 285 meter. Områden under högsta kustlinjen (HK) har
påverkats av havsströmmar och vågor som sorterat jordarna. I dalarna återfinns de odlingsbara jordarna. Källa:
Blockdiagram från länsstyrelsen (2000:1).

Människorna har i alla tider rört sig längs stränder. På grund av landhöjningen återfinns därför spåren från olika tider
på olika höjd över dagens havsnivå. Illustration Lars Högberg. (Länsstyrelsen 2000:1)
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Älvdalslandskap
Älvdalslandskapen är storskaliga, djupt nedskurna dalgångar i huvudsakligen
nordväst-sydostlig riktning som skiljer sig från den i övrigt skogsdominerade bergkullterrängen. Höjdskillnaderna mellan dalen och omgivande berg är oftast över
100 och ibland ända upp till 400 meter. Delar av dalgångarna är smala, branta och
skogsdominerade med öppna odlingsmarker, bebyggelse och vägar oftast knutna
till högt belägna terrasser med storslagen utsikt. Där dalgången vidgar sig finns
sjöar omgivna av öppen odlingsmark. Deltalandskap och översvämningsmarker
är viktiga livsmiljöer för djur och växter. Vid sjöarna eller de uppdämda vattenmagasinen finns de större samhällena, ofta kopplade till broar och dammar som är
centrala för kommunikationen tvärs dalgångarna.

Älvdalslandskapet . Illustration Ekologigruppen källa Regional landskapsanalys för Västernorrland 2010.

Älvdalarnas rika kulturarv är kopplat till kommunikationsläget och de fördelaktiga
odlingsmarkerna – längs älvarna har människor rört sig i alla tider. De finkorniga
jordarna odlades upp och brukas i stor utsträckning än idag, även om igenväxningen präglar de mindre bördiga och perifera delarna av älvdalarna.
Älven har även brukats som kraftkälla, och än idag finns spår av järnbruk, timmerflottning, sågar och kvarnar. (framförallt i tillrinningsälvarna) Men det är de stora
vattenkraftverken med sina dammar, magasin och kraftledningsgator som präglar delar av älvdalarna idag. Efter 50-talets utbyggnadsepok och skogsbrukets
rationalisering har många flyttat och hus och affärer övergetts eller fungerar som
fritidshus. Andra hittar nya inkomstkällor, ofta kring småskalig turism, jordbruk
med vidareförädling och andra tjänster. De tätortsnära delarna av älvdalarna har
en stabil eller växande befolkning. Den tidigare boskapsdominerade bygden hålls
nu öppen av alla hästarnas behov av bete och foder.
En nyckelkaraktär i älvdalarna är de branta niporna, ravinerna och terrasserna. De
utgör tillsammans med de lövrika brynzonerna mot de skogklädda sluttningarna
viktiga strukturer för den biologiska mångfalden på landskapsnivå. De utgör också
spridningskorridorer för djur och växter. Älvstränderna har också stor betydelse,
bland annat som ledlinje för att underlätta fåglarnas flyttningar och spridning av
arter.
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Älvdalslandskapets känslighet och potential

Landskapet är känsligt för skalbrott och brutna samband vid ombyggnad för ökad
bärighet och trafiksäkerhet. Gäller i första hand vid byar samt sjöar och stränder.
Brutna samband kan uppstå vid byggande av mötesfria vägar, där vägens lokala roll
förändras radikalt från att samla bygden till att bli en barriär.
Älvdalarna har knutit till sig viktiga kommunikationsstråk från förhistorisk tid
till idag. Landskapet är känsligt för utradering av kulturvärden kopplade till olika
tiders broar, såsom stenvalvsbroar och typbroar, eller olika generationers vägar.
Den kraftkälla som älven utgör har länge utnyttjats för att driva olika typer av
anläggningar (kvarn, såg, damm, kraftverk från olika tider). Älvdalslandskapet
och de stora älvarnas tillflöden är känslig för åtgärder som innebär att vattenanknutna lämningar eller verksamheter av olika skala och från olika tider tas bort, att
utblickarna mot desamma minskar eller att tillfartsvägar stängs av.
Älvdalarnas finkorniga jordar är känsliga för hydrologiska förändringar som kan
leda till skred i dalgångarna.
Historiskt viktiga knutpunkter längs älvdalarna, såsom sockenkyrkor och överfarter där finmaskigare vägnät strålar samman, är känsliga för åtgärder vid väg eller
bro som innebär att skala eller sträckning ändras.
Älvdalslandskapen tillhör de tidigaste jordbruksbygderna i landskapet. Landskapet
är känsligt för barriärer som skär av bebyggelsen från odlingsmarkerna eller splittrar odlingsmarken på ett sätt som försvårar ett livaktigt jordbruk.
Längs Ljungans och Indalsälvens dalgångar går pilgrimsleder med kontinuitet
sedan medeltiden (St: Olofsleden och Indalsleden), bitvis intill med det allmänna
vägnätet. Landskapet är känsligt för åtgärder som påverkar kulturvärden kopplade till lederna.
Järnvägen sträcker sig genom älvdalslandskapet längs Ljungan och Ångermanälven, och är ytterligare ett uttryck för älvdalarnas täta kommunikationshistoria.
Kulturvärden kopplade till olika tiders utbyggnad av järnvägen är känsliga för
utradering.
Utblickarna från vägen är en av landskapstypens viktiga kvaliteter. Den är därför
känslig för åtgärder som begränsar utblickar, exempelvis siktskymmande räckestyper eller minskad skötsel som leder till igenväxning av vägkanterna. Genom att
välja väl anpassade och utformade räckestyper finns en potential att tydliggöra
vägens inpassning i landskapet. Räckestyper som inte blockerar utblickar eller som
minimerar upplevelsen av vägen som visuell barriär bör främjas.
I samband med ombyggnad av befintliga vägar finns potential att stärka resenärens
upplevelse av det storslagna landskapet, t.ex. genom att tillföra rast- eller utsiktsplatser eller genom att genomföra riktad röjning längs vägen. Platser som erbjuder
långa utblickar över landskapsrummet, utblickar över viktiga kulturvärden kopplade till älven eller till odlingslandskapet är särskilt lämpliga.
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Många av ängs- och hagmarkerna som det västernorrländska landskapet historiskt sett varit
rikt på är idag borta. Vägkanter, vägdiken och
banvallar har en potential att fungera som artrika spridningskorridorer och länka samman
små biotoper kopplade till de kvarvarande
ängsmarkerna. Vägkanterna bör slås regelbundet och hållas fria från för hög vegetation.
I framförallt biflödena till de stora älvarna
finns en stor potential att bygga bort vandringshinder t.ex. genom trumbyten. Vandringsmöjligheterna i biflödena har stor betydelse
eftersom de inte är lika hårt reglerade som
huvudälvarna.

Historiskt viktiga knutpunkter där bron korsar älven vid Kyrkan.
Ramsele. Foto Bengt Schibbye.

Typbro över älven. Foto Tobias Noborn.

Rastplatser vid kraftverksmagasin och lägen med vidsträckta
utblickar är en potential vid om och nybyggnad av infrastruktur.
Foto Bengt Schibbye.

Anläggningar knutna till kraftverksanläggningar är en del av
karaktören. Kraftverksdam. Foto Bengt Schibbye.

Betade ängs- och hagmarker i raviner är rester av en miljö som
funnits historiskt i Västernorrland. Foto Bengt Schibbye.

Älvdalarna är rika på lövträd i det i övrigt barrskogsdominerade
Västernorrland. Foto Bengt Schibbye.

Utblickarna från vägen är en av landskapstypens viktiga kvaliteter.
Genom att välja rätt räckestyper förbir sikten fri. Foto Bengt
Schibbye.
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Skogsälvar
Skogsälvarna bildar dalgångar som inte är lika storskaliga som fjällälvarnas, men
som ger landskapet en tydlig riktning. Själva ån eller älven är inte alltid synlig
från bebyggelse och vägar, utan rinner långa sträckor genom skogsdominerade
områden eller djupt nedskuren omgiven av branta nipor och raviner. De relativa
höjdskillnaderna varierar, från Mjällåns nästan 200 meter till Hemlingsåns flacka
landskap.

Skogsälvar . Illustration Emily Wade

Dessa dalgångar utgör inte de stora förbindelsestråken mellan fjäll, inland och
kust, så de är inte lika kommunikationspräglade som älvdalarna. Men dalgångarna
har varit koloniserade sedan järnåldern och jordbruket är fortfarande aktivt kring
sjöar och bördiga sydvända sluttningar. Här finns också många spår av järnbruk,
kvarnar och sågar, eftersom kraften i de mindre vattendragen var lättare att tygla.
Skogsälvarna har haft stor vikt för transport av timmer från skogslandskapen ned
till sågverken och utskeppningshamnarna vid kusten. Längs vattendragen finns
rester från flottningsepoken.
Huvudvägarna följer dalgången, sällan nära vattnet utan oftare en bit ifrån, i
gränsen mellan odlad mark och skog. Byar och gårdar ligger ofta på de sydvända
sluttningarna eller terrasserna. De tätortsnära delarna präglas liksom de större
älvdalarna av nyare villabebyggelse och hästgårdar, medan de övre delarna av
skogsälvarna domineras av äldre, jordbrukspräglad bebyggelse. Här växer också
tidigare öppna marker igen, framför allt längs de sydliga skogsälvarna.
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Skogsälvarnas känslighet och potential

Skogsälvarna rinner ömsom genom skogslandskap, ömsom genom
uppodlade jordbruksbygder. I de öppna jordbruksbygderna är
landskapet känsligt för igenväxning längs vägen, och för åtgärder
som påverkar tillfarter och de visuella sambanden med odlingslandskapet.
Den kraftkälla som älven utgör har länge utnyttjats för att driva
olika typer av anläggningar (kvarn, såg, smedja, damm, kraftverk
från olika tider). Längs skogsälvarna har transport av timmer varit
en viktig funktion, och landskapet är rikt på spår av flottningsanläggningar. Landskapet är känsligt för åtgärder som innebär att
vattenanknutna lämningar utraderas i skogsälvarna eller deras tillflöden, att utblickarna mot desamma minskar eller att tillfartsvägar
till anläggningarna stängs av.

Skogsälvarna är ofta djupt nedskurna i sedimentjordar som avsatts
efter istiden. Därför syns de inte, trots att terrasserna ofta är
uppodlade. Mjällån. Foto Bengt Schibbye.

Vägnätet är ofta småskaligt, och därför känsligt för skalbrott och
förändring av plan och profil vid ombyggnad för ökad bärighet
och trafiksäkerhet. Gäller i första hand vid byar, sjöar och stränder.
Vägens barriäreffekt kan öka vid byggande av mötesfria vägar, där
vägens lokala roll förändras radikalt från att samla bygden till att
bli en barriär.
Skogsälvarnas finkorniga jordar är känsliga för hydrologiska förändringar som kan leda till skred.
I samband med ombyggnad av befintliga vägar finns potential att
stärka resenärens upplevelse av skogsälvarnas landskap, t.ex. genom att tillföra rast- eller utsiktsplatser eller genom att genomföra
riktad röjning längs vägen. Platser i de öppna jordbruksbygderna
som erbjuder långa utblickar över landskapsrummet, utblickar
över viktiga kulturvärden kopplade till älven eller till odlingslandskapet är särskilt lämpliga.
Många av ängs- och hagmarkerna som det västernorrländska
landskapet historiskt sett varit rikt på är idag borta. Vägkanter,
vägdiken och banvallar har en potential att fungera som artrika
spridningskorridorer och länka samman små biotoper kopplade till
de kvarvarande ängsmarkerna. Vägkanterna bör slås regelbundet
och hållas fria från för hög vegetation.

I många älvar finns stenkistor eller rännor som utgör spännande
rester från flottningsepoken. Foto Bengt Schibbye.

Kraftverkssamhällen har ibland omvandlats till fritidshusområden.
Foto Bengt Schibbye.

I skogsälvarna och deras biflöden finns en stor potential att bygga
bort vandringshinder t.ex. genom trumbyten. Vandringsmöjligheterna i skogsälvarna med sina biflöden har stor betydelse eftersom
de inte är lika hårt reglerade som huvudälvarna.

Kvarn som bygdeutveckling. Infrastrukturen kan stödja denna
utveckling. Foto Bengt Schibbye.
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Dalgångslandskap
Dalgångslandskapen präglas av böljande, backiga dalgångar, ofta i flera riktningar,
omgivna av skogklädda berg. Här saknas de långa linjerna som finns i älvdalarna
och skogsälvarna – men landskapet har fortfarande tydliga riktningar. I dalbotten
finns vattendrag som kan utvidga sig till sjöar eller omges av sumpigare partier.
Dessa miljöer är av stor betydelse för den biologiska mångfalden i landskapstypen.
Ovanför dessa finns uppodlade sluttningar, medan bebyggelse och vägar återfinns
i gränsen mellan den odlade marken och de omgivande skogarna eller på mindre
moränhöjder ute i dalgången.

Dalgångslandskap. Illustration Emily Wade

Landskapets skala varierar. I anslutning till större vattendrag eller sjöar samt där
flera dalgångar möts är det storskaligt, medan andra delar är mer mosaikartade
och småskaliga. Gårdar med sina ekonomibyggnader och ängslador är viktiga
karaktärer i de jordbruksdominerade delarna, medan stadsbebyggelsen präglar
denna landskapstyp vid kusten. De stadsnära delarna är utsatta för högt förändringstryck, där den ursprungliga jordbruksstrukturen får ge vika för nya köpcentra,
bebyggelseområden och nya infrastruktur. De kvarvarande delarna saknar ofta
sammanhang, blir svårbrukade och upplevs som övergivna.
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Dalgångslandskapens känslighet och potential
Dalgångslandskapen tillhör de tidigaste jordbruksbygderna i
landskapet, och det äldre vägnätet följer bebyggelsens placering.
Landskapet är känsligt för barriärer som skär av bebyggelsen från
odlingsmarkerna eller splittrar odlingsmarken på ett sätt som försvårar ett livaktigt jordbruk.
Kyrkor markerar bygdecentran och utgör viktiga landmärken i
landskapet, ett finmaskigare vägnät sammanstrålar ofta vid kyrkorna. Landskapet är känsligt för nya sträckningar, eller åtgärder
som påverkar vägnätets sträckningar och skala.

Dalgångslandskapen tillhör de tidigaste odlingslandskapen. Idag
finns stora ekologiska värden i de lövträdsridåer som tidigare var
betesmark. Foto Bengt Schibbye.

I dalgångslandskapen har ofta tidigare slåtter- och betesmarker
i gränszonen mot barrskogen vuxit igen. Där finns nu ekologiskt
viktiga lövridåer. Landskapet är därför känsligt för att lägga ny
infrastruktur i dessa lövrika kantzoner.
Landskapets topografi ställer krav på utformningen av ny infrastruktur. Landskapet är t.ex. känsligt för väg på höga bankar, vilka
kan skapa barriäreffekter för både människor och ekologiska funktioner, samt påverka den visuella upplevelsen av dalgångarna.
Dalgångslandskapets topografi ger samtidigt potential åt ny infrastruktur att tydliggöra landskapets former och strukturer. Det finns
potential för nya linjedragningar längs sluttningar, eller att bygga
landbroar över dalgångarna som accentuerar landskapets form,
bevarar ekologiska samband och funktioner samt tidsdjup. Det ger
förutsättningar att uppleva och förstå landskapet.
Landskapets form, där backiga dalgångar knyter i varandra och
sträcker sig i flera riktningar, ger potential att knyta ihop de jordbrukspräglade dalgångarna med grönstrukturen i tätorter och i
periurbana områden. Det finns därmed potential att i samarbete
med andra aktörer och den kommunala planeringen skapa rekreativa samband i mötet mellan landsbygd och stad, och läka ihop de
ofta splittrade periurbana områdena.
Biologiska spridningskorridorer kan spela en särskild roll i annars
splittrade områden, såsom de tätortsnära landskapen. Många av
ängs- och hagmarkerna som det västernorrländska landskapet historiskt sett varit rikt på är idag borta. Vägkanter, vägdiken, stationsområden och banvallar har en potential att fungera som artrika
spridningskorridorer och länka samman små biotoper kopplade
till de kvarvarande ängsmarkerna. Artrika infrastrukturmiljöer bör
slås regelbundet och hållas fria från för hög vegetation
I de tätortsnära dalgångarna finns potential att utnyttja och följs
det äldre, agrara vägnätet för exempelvis gång- och cykelnät, i samband med fortsatt urbanisering av landskapet.

Landskapets topografi ger förutsättningar för omväxlande
linjeföring. Foto Bengt Schibbye.

Ny infrastruktur kan skapa och upprätthålla rekreativa och
samband. Denna bro över Åsdalen i Örnsköldsvik ersätter en
tidigare järnvägsbank som spärrade dalen. Foto Bengt Schibbye.

Bebyggelsen följer de äldre vägarna. Foto Bengt Schibbye.
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Böljande mosaiklandskap
Det böljande mosaiklandskapet saknar de tydliga riktningar som finns i dalgångslandskapet, annars liknar landskapstyperna till viss del varandra. Just bristen på
tydliga riktningar skapar den mosaikartade prägeln där väl sammanhållna jordbruksbygder, ofta i anslutning till sjöar, omväxlar med skogsdominerade områden
och större berg. Närheten till och utblickarna över stora sjöar skiljer också denna
landskapstyp från dalgångslandskapet. Den relativa höjdskillnaden är oftast 50100 meter medan ett antal högre berg höjer sig cirka 200 meter över bygden.

Böljande mosaiklandskap . Illustration Ekologigruppen källa Regional landskapsanalys för Västernorrland 2010.

Bebyggelse och vägar återfinns i gränsen mot skogsmarken samt på moränhöjder.
Här finns också viss sjö- och kustnära fritidsbebyggelse, som expanderar i tätorternas närhet. Det är stor skillnad mellan de kustnära och inlandsområdena: vid kusten är vägnät och bebyggelse finmaskigt, medan de inre delarna är glest befolkade
och har få vägar.
Mosaikartade och mångformiga odlingslandskap som är rika på olika landskapselement, och dessutom innehåller enstaka ängs- och hagmarker, innebär stor
variation och bidrar till en ökad biologisk mångfald på landskapsnivå. Skogarna är,
med några få undantag, framförallt i branta och otillgängliga miljöer, hårt påverkade produktionsskogar med lägre naturvärden. I branter och raviner återfinns
lundartad lövskog, som vittnar om tidigare hävd, såväl som mer orörda naturskogsartade granmiljöer.
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De böljande mosaiklandskapens känslighet och potential

Storskaliga infrastrukturanläggningar såsom E4 och Ostkustbanan,
Ådalsbanan och Botniabanan berör denna landskapstyp. De utgör
starka barriärer och landskapet är känsligt för förstärkt barriärverkan, både fysiskt - genom borttagande av korsningar eller ändrad
funktion på vägnätet - och visuellt vid ombyggnad eller genom
olika typer av exploateringar i närheten av korsningspunkter.
En stark omvandling av kusten med ny bebyggelse eller permantering av fritidshus kan innebära behov av ny eller breddad infrastruktur. I de traditionella odlingslandskapen följer vägnätet de
uppodlade bygderna. Nya knutpunkter och nya sträckningar kan
påverka orienterbarheten i och läsbarheten av odlingslandskapets
struktur.

Järnvägsbron över Nätraåns dalgång är lika storskalig som
landskapet - de kan samverka. Delar av mosaiklandskapet har
denna storskalighet. Foto Bengt Schibbye.

Vattendragen som genomkorsar de uppodlade bygderna är rika
på vattenanknutna kulturlämningar såsom kvarnar och sågar.
Landskapet är känsligt för infrastrukturåtgärder som innebär att
vattenanknutna lämningar från olika tider tas bort. Gäller särskilt
överfarter vid vattendrag.
Flera kulturhistoriskt intressanta väg- och järnvägsbroar visar
kommunikationsnätets historiska utveckling. Landskapet är
känsligt för utradering av kulturhistoriskt värdefulla broar och för
minskade utblickar mot desamma.
Även i denna landskapstyp har tidigare slåtter- och betesmarker i
gränszonen mot barrskogen ofta vuxit igen. Där finns nu ekologiskt
viktiga lövridåer, och mosaiklandskapet är känsligt för att lägga ny
infrastruktur i dessa lövrika kantzoner vilket kan innebära ytterligare utarming av den biologiska mångfalden.

I de skogsdominerade delarna av mosaiklandskapet är de öppna
partierna viktiga. Med landbroar kan barriäreffekterna minskas.
Foto Bengt Schibbye.

De öppna, brukade jordbrukslandskapen är en av nyckelkaraktärerna i det böljande mosaiklandskapet. Landskapet är känsligt för
åtgärder som begränsar möjligheten att bruka det öppna landskapet, t.ex. barriäreffekter som kan uppstå vid breddning av befintliga
vägar, borttagna korsningar eller in- och utfarter samt nya infrastrukturanläggningar.
Biologiska spridningskorridorer kan spela en särskild roll i annars splittrade områden, såsom de tätortsnära landskapen. Många
av ängs- och hagmarkerna som det västernorrländska landskapet
historiskt sett varit rikt på är idag borta. Vägkanter, vägdiken, stationsmiljöer och banvallar har en potential att fungera som artrika
spridningskorridorer och länka samman små biotoper kopplade
till de kvarvarande ängsmarkerna. Artrika infrastrukturmiljöer bör
slås regelbundet och hållas fria från för hög vegetation.
Landskapets skala och variation lämpar sig för cykelturism. Det
finns potential att skapa attraktiva cykelleder i det ofta tätortsnära
eller fritidshustäta landskapet genom att knyta samman det
mindre vägnätet mellan olika tätorter, sevärdheter, matställen
mm. Här finns potential att utnyttja det äldre vägnätets finmaskiga
struktur och de många jordbruksbygder och gårdar som det binder
samman.

Bebyggelsen återfinns oftast i skogskanter eller på moränhöjder i
det öppna jordbrukslandskapet. Foto Bengt Schibbye.

Den relativt småskaliga strukturen lämpar sig för cykelurism. Foto
Bengt Schibbye.
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Storkuperat mosaiklandskap – Höga kusten
Det storkuperade mosaiklandskapet är en unik landskapstyp som saknar motstycke i landet. Landskapstypen omfattar delar av det område som går under
benämningen ”Höga Kusten” och som numera är klassat som världsarv enligt
Unesco. I det kuperade kustlandskapet är spåren av landhöjningen och inlandsisen
tydliga. Den flikiga kusten har en storslagen relief med höjder som ofta kan nå
upp mot 300 meter. Skärgårdens högresta, ofta kalspolade, berg och öar som stupar brant ner i vattnet bildar ofta individuella och tydliga landmärken synliga på
långt håll från havet. Vattnet i landskapstypen utgörs av havsvikar och sjöar – här
saknas de större vattendragen som är så typiska för andra delar av Västernorrland.

Storkuperat mosaiklandskap . Illustration Ekologigruppen källa Regional landskapsanalys för Västernorrland 2010.

Kontrasten mellan den karga, bergiga och obebyggda kustzonen och de uppodlade,
lövrika och bebyggda inre odlingslandskapen är osedvanligt stor och tydlig – även
om viss havsnära fritidsbebyggelse numera bryter detta mönster. De smala uppodlade dalgångarna och avsnörda vikarna bildar ett nät av tydligt avgränsade landskapsrum omgivna av branta skogklädda berg. I varje vik och vid varje sjö finns
oftast en by. Där de uppodlade vikarna mynnar ut mot havet finns utblickar mot
en fri havshorisont i fjärran. Dagens vägnät slingrar sig runt höjderna och binder
samman de olika byarna. Den ökande turismen i området märks väl i fiskelägena
och andra besöksmål, som ställer stora krav på det smala, krokiga och svårunderhållna grusvägnätet.
Höga Kusten är ett geologiskt nyckelområde med bland annat klapperstensfält
med strandvallar, grottor, och de speciella kalottbergen med en ”mössa” av skogbeväxt morän ovanför kala och renspolade klippor. Inom landskapstypen förekommer flera arter som är direkt knutna till landhöjningsprocessen. Karaktäristiskt för
landskapet är det stora inslaget av ekologiska övergångszoner som erbjuder en stor
artrikedom, till exempel mellan land och hav eller strand och skog. Den otillgängliga kuststräckan har bidragit till att skogen varit svårbrukad och på många sträckor
finns relativt opåverkade skogar.
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Det storkuperade mosaiklandskapets känslighet och potential

Kustremsan har en vildare karaktär, vägarna som sträcker sig ut
till havsbandet är få och mynnar i de flesta fall vid äldre fiskelägen
(Norrfällsviken, Bönhamn, Fällsvikshamn). Nya knutpunkter och
ny infrastruktur ut mot kustremsan som ett resultat av turistnäringens behov kan påverka orienterbarheten och läsbarheten av
detta typiska drag i landskapet.
Landskapstypen är känslig för en utbyggnad av vägnätet som inte
följer landskapets tydliga mönster med stora höjdskillnader och
trånga slingrande dalgångar åtskilda av branta höjder. Sådana åtgärder kan förändra landskapets karaktär och upplevelsen av Höga
kustens särart.
Landskapet är känsligt för ombyggnader, breddningar eller anläggning av mötesplatser om dessa bryter vägens skala eller samband
med omgivande landskap.

I detta landskap finn stor potential att lyfta fram vyer genom
att anlägga rastplatser, cykelvägar och omsorgsfullt
getaltade broar. Källa Nicesmurfe Wikicommons.

Landskapstypen hyser en ovanligt rik flora och där finns flera vägsträckor med artrika vägkanter. Hela vägnätet är därför känsligt för
främmande och invasiva arter.
Landskapet är känsligt för utradering av kulturvärden kopplade
till det förhistoriska landskapet. Inom landskapstypen finns ett tätt
och karaktäristiskt kulturlandskap knutet till den snabba landhöjningen. Inom ett avstånd på cirka tre kilometer från dagens
strandlinje finns en koncentration av strandbundna lämningar från
kontinuerlig mänsklig verksamhet under 7000 år. De olika tidsperiodernas strandlinjer innehåller såväl boplatser och fångstgropar
från stenåldern som bronsåldersrösen, gravhögar från järnåldern
samt hamnar och husgrunder från förra årtusendet.

Skogklädda höjder, uppodlade bygder kring sjöarna och
ett småskaligt vägnät är viktiga karaktärer i det
storkuperade mosaiklandskapet. Foto Bengt Schibbye.

Landskapets topografi erbjuder dramatiska utblickar. Det storskaliga mosaiklandskapet är därför känsligt för igenväxning längs vägen
som blockerar resenärens utblickar.
Landskapets småskalighet i kombination med storslagna utblickar
och välkända besöksmål gör det attraktivt för cykelturism. Här
finns en potential att utveckla cykelleder, både på befintliga vägar
och nya, sammanbindande sträckningar.
Det finns en potential att stärka vägens inpassning i landskapet
och främja möjligheten till utblickar genom att välja väl anpassade
räckestyper.

E4 genom Höga kusten passerar dalgångarna på bro. därmed kan
den befintliga infrastrukturens småskalighet bibehållas. Foto
Michael Engman.

Potential att stärka upplevelsen av det dramatiska landskapet i
samband med ombyggnad av befintliga vägar genom att tillföra
rast- eller utsiktsplatser eller genom att genomföra riktad röjning
längs vägen. Platser som erbjuder långa utblickar över landskapsrummet är särskilt lämpliga.
I landskapstypen finns en ovanlig flora, och det finns en stor potential att utöka de artrika vägkanterna för att länka samman många
små biotoper kopplade till exempelvis ängsmarker.
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Höglänt skog- och myrrikt landskap
Det höglänta skog- och myrrika landskapet består av storskalig, flack till böljande
bergkullterräng som med få undantag befinner sig ovanför högsta kustlinjen.
Topografin utgörs mest av flacka sluttningar med en höjdskillnad mellan 150-200
meter. Det förekommer också mer dramatiska höjdskillnader på upp till 300 meter
främst i områden nära länsgränserna. Riktningarna i landskapet är otydliga och
landskapstypen uppfattas som storskalig med vidsträckta skogar omväxlande med
öppna myrstråk och stora sjöar. Ett småskaligt och delvis igenväxande odlingslandskap finns insprängt som gläntor intill sjöar och vattendrag i skogsmarken.
Det ger viktiga avbrott, utblickar och variation i det annars ganska slutna landskapet. Byarna är få och vägnätet glest. Det var först från 1500-talet och framåt som
dessa bygder fick bofast befolkning – en befolkning som på grund av rationaliseringar inom många näringar minskar idag. Ett nytt inslag i denna landskapstyp
är de storskaliga vindkraftparkerna med upp mot 100 stora vindkraftverk. De
förändrar den tidigare karaktären av storskogens tystnad.

Höglänt skog- och myrrikt landskap. Illustration Ekologigruppen källa Regional landskapsanalys för Västernorrland
2010.

Produktionsskogen dominerar, men även inslag av artrika skogsmiljöer förekommer. Växt- och djurliv knutet till bergens sydbranter, äldre skogsbestånd med
naturskogskaraktär samt brandpräglade skogar bidrar till den biologiska mångfalden på landskapsnivå. I flera högre bergsområden finns skogar av fjällskogskaraktär. Utmärkande för landskapskaraktären är det stora inslaget av våtmarker och
sjöar. Hydrologin har en nyckelroll för den biologiska mångfalden i skogsbygden.
Skogen, myrarna och de många fiskesjöarna har också blivit områden av intresse
för friluftsliv och naturturism.
Gott fiskevatten och stora öppna myrar var även en viktig grund för de samiska näringar som karaktäriserar vissa områden av skogslandet och som bedrivits under
lång tid, särskilt i norra delen av länet. Rennäringen är beroende av stora betesarealer och bedrivs genom att renarna förflyttas mellan olika betesmarker med skilda
egenskaper vid olika tidpunkter under året. Vandringarna mellan betesmarkerna
sker efter bestämda stråk som kan vara mycket gamla. Det samiska näringsfånget i
landskapet kan spåras i vinterbetesmarkerna och nätet av flyttleder.
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Det höglänta skog- och myrrika landskapets känslighet och
potential

Landskapet är glesbebyggt, och vägnätet används till stor del för
transporter kopplade till skogsnäringen och även vid byggande av
landskapstypens stora vindkraftsparker. Landskapet är, till följd av
dess glesbebyggda karaktär, känsligt för en minskad skötsel av det
finmaskigare vägnätet som kan göra det svårt att bo kvar och verka
i bygden.
Kalkpåverkade myrar, bäckpassager och myrpassager kan vara
känsliga för habitatförlust och förändrad hydrologi i samband med
infrastrukturåtgärder. Vid passage av myrar kan en felaktig uppläggning av urgrävningsmassor leda till igenväxning vilket hindrar
utblickar över myrlandskapet.

Landskapets få öppna partier, t.ex. intill sjöar, är viktiga att beakta
vid infrastrukturprojekt. Foto Bengt Schibbye.

Det äldre vägnätet knyter samman de glest liggande gårdarna, och
är viktigt för att förstå landskapets mönster. Det äldre vägnätet
är känsligt för skalbrott i samband med bärighetsåtgärder, främst
vid bebyggelse, längs sjöstränder och vattendrag. Det gäller också
områden som är värdefulla för turism.
I länets höglänta västra delar finns renbetesmarker, dessa är beroende av vandringsstråken som sammanbinder de olika betesmarkerna. Landskapet är känsligt mot ny infrastruktur om denna
medför att barriärer för renbetet skapas.
Landskapet är till stor del slutet, och de gläntor, småskaliga odlingsmarker, sjöar och myrar som erbjuder avbrott och utblickar
i landskapet är viktiga att värna. De öppna landskapsrummen är
känsliga för igenväxning.

Området har stort inslag av sjöar och myrar både är en
nyckelkaraktär för landskapstypen och viktig för områdets
bioogiska mångfald. Foto Bengt Schibbye.

På höjder, vid öppna vatten och gläntor finns en potential att skapa
utblickar i dessa i övrigt slutna skogsområden. Röjning och utglesning i anslutning till vägområdet kan göra stor skillnad för resenärsupplevelsen.
I samband med bärighetsåtgärder finns potential att ta vara på
möjligheter att skapa rastplatser eller parkeringsfickor i attraktiva
lägen.
Det stora inslaget av våtmarker och sjöar är en av landskapets
nyckelkaraktärer, och hydrologin har en nyckelroll för den biologiska mångfalden i skogsbygden. Det finns potential att åtgärda
vandringshinder genom trumbyten.
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Skogsdominerat bergkullandskap
Det skogsdominerade bergkullandskapet är storskaligt kuperat med höjdskillnader
på mellan 200-250 meter, ibland 400 meter. Området ligger till viss del över högsta kustlinjen. I skogslandskapet saknas ofta tydliga riktningar och landmärken.
Det är främst höjder som fungerar som orienteringspunkter. Landskapet rymmer
många sjöar men färre myrar än det höglänta skogs- och myrrika landskapet. Stora
kraftledningsgator utgör tillsammans med några stora vindkraftparker industriella

Skogsdominerat bergkullandskap. Illustration Ekologigruppen källa Regional landskapsanalys för Västernorrland
2010.

inslag i naturlandskapet.
Landskapstypen domineras helt av skog som brukas rationellt. Endast omkring
10% av arealen är äldre än 120 år. Den rikaste biologiska mångfalden är knuten till
raviner och branter - där sydväxtbergen intar en särställning – samt till mosaikartade områden kring myrar, sjöar och äldre skog.
Det skogsdominerade bergkullandskapet innehåller också enstaka mindre byar
och ensamgårdar och har ett glest vägnät. Bebyggelsen är vanligtvis lokaliserad i
sluttningar, nedanför krönet på höjder i anslutning till små sjöar eller vattendrag.
Även denna bebyggelse har sitt ursprung i koloniseringen från 1500-talet och framåt, med en tyngdpunkt på 17- och 1800-talen. Vid en del sjöar utgör en modernare
fritidsbebyggelse ett karaktäristiskt inslag.
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Det skogsdominerade bergkullandskapets känslighet och potential

Idag formas landskapet framförallt av det moderna skogsbruket
och dess kontinuerliga omvandling av landskapet, och många av de
små jordbruken har lagt ned. Det äldre vägnätet knyter samman
de glest liggande gårdarna eller byarna, och är viktigt för att förstå
landskapets mönster. Det är känsligt för skalbrott i samband med
bärighetsåtgärder, främst vid bebyggelse och öppna gläntor, längs
sjöstränder och vattendrag.
Järnvägar av olika datum sträcker sig genom de flesta av landskapstyperna. Landskapet är, till följd av dess glesbebyggda karaktär,
känsligt för en minskad skötsel av det finmaskigare vägnätet som
kan göra det svårt att bo kvar och verka i bygden.
Hydrologin har en nyckelroll för den biologiska mångfalden i
skogsbygden. Bäckpassager och myrpassager kan därför vara
känsliga för habitatförlust och förändrad hydrologi i samband med
vägåtgärder. Vid passage av myrar kan en felaktig uppläggning av
urgrävningsmassor leda till igenväxning vilket hindrar utblickar
över myrlandskapet.
Landskapet är till stor del slutet och saknar tydliga orienteringspunkter. Det finns en potential att skapa rastplatser eller parkeringsfickor i attraktiva lägen, t.ex. i samband med bärighetsåtgärder. Höjdpunkter eller utsiktplatser vid sjöar och fickor med
odlingsmarker utgör potentiella orienteringspunkter.

Dagens skogsbruksmetoder öppnar vyer under några år. Foto
Bengt Schibbye.

Kraftledningar och vindkraftverk förekommer i stor mängd i denna
landskapstyp. Foto Bengt Schibbye.

Det finns potential att åtgärda vandringshinder genom trumbyten.

I denna landskapstyp utgör sjöutsikterna en stor kvalitet som lätt
förstörs i samband med okänsliga vägåtgärder. Foto Tobias
Noborn.

Bäckmiljöerna har en nyckelroll för landskapsekologin. Det är
viktigt att infrastrukturen inte skapar barriärer för land- och
vattenlevande organismer. Foto Bengt Schibbye.
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3. Landskapets tidsdjup
Västernorrland präglas av det vidsträckta och höglänta skogslandskapet, de stora
och mindre älvarna som skär genom landskapet i väst-östlig riktning och den
tätbebyggda och bitvis tydligt industrialiserade kusten. Bebyggelsen är, idag och
historiskt, koncentrerad till de kustnära landskapen och till älvdalarna medan de
stora skogsområdena framförallt utgörs av ett skogsindustriellt landskap som idag
inte kräver någon lokal förvaltning och där få boende finns. Vägnätet återspeglar
befolkningens fördelning, och i de kustnära landskapet är vägnätet både som tätast
och mest storskaligt. Här ska E4:an, övriga riksvägar och det mindre vägnätet samsas och samspela med kustens städer och tätorter. Järnvägsnätet sträcker sig längs
både kusten och genom flera av älvdalarna och ansluter till Norra stambanan och
Stambanan i Övre Norrland som, enligt den s.k. antikustprincipen, löper längre in
i inlandet.

De största tätorterna ligger vid kusten och de större älvarnas mynningar. Dessa
lägen har erbjudit goda förutsättningar för fiske, för transporter och för kommunikationer – både mot inlandet och till Östersjön. Den täta bosättningen vid kusten
har en lång kontinuitet. Bronsålderns rösen ligger som ett pärlband längs den dåtida kustlinjen, och redan under järnåldern tycks viktigare maktcentrum ha bildats
kring Ljungans, Indalsälven och Ångermanälvens mynningar. Under järnåldern
blir människan allt mer bofast, och en långväga handel med både Norge och Mälardalen etableras. Kontrollen av strategiska platser för varutransport blir viktig,
och centrum och viktiga farleder växer fram. Många av landskapets riktningar och
huvuddrag har bestått in i dagens landskap, och Sundsvall och Härnösand ligger
där järnålderns viktigare centrum en gång växte fram. På samma sätt löper dagens
E14 i samma riktning som de, från järnåldern och framåt, viktigaste vägsträckningarna mot Norge.

Skogen täcker nästan 80 % av markytan i länet, och utgör en råvaruresurs som
under de senaste seklerna haft en växande betydelse. Skogslandskapet är i sig ett
glest befolkat område, men nyttjandet av skogen har starkt påverkat tätorternas
framväxt och lokalisering i resten av länet.
I länet saknas medeltida stadsbildningar och först när Kronan börjat intressera
sig för skogsområdenas potential grundas de första städerna; Härnösand 1585 och
Sundsvall 1621. Under mitten av 1800-talet medför industrialiseringen av skogsnäringen att länets städer växer med en rasande fart.
I och med ångsågens införande kring år 1850 var man inte längre bunden att
lokalisera sågen vid det strömmande vattnet. Istället valdes lägen där man kunde
utnyttja älvarna för flottning och goda hamnlägen vid kusten. Tre ekonomiska huvudområden började forma sig; Örnsköldsvik hade vid sekelskiftet 1900 12 sågverk,
Ådalen med Härnösandsområdet 47 sågverk, och Sundsvall 41. Med den växande
sågverks- och massaindustrin utvecklades Västernorrland snabbt till ett av Sveriges viktigaste industridistrikt. Behovet av arbetskraft var stort, och under 1800-talets slut bidrog en stor arbetskraftsinvandring till en lavinartad befolkningstillväxt
i städerna. I Örnsköldsvik ökade t.ex. befolkningen med 451 % under perioden
1870-1900.
Samtidigt som de större städerna expanderade, bildades också sågverkssamhällen
och närliggande komplementsamhällen med handel och hantverk. Under 1900-talet har vattenkraften successivt ökat i betydelse, och mekaniska industrier utan
direkt koppling till skogsindustrin har vuxit fram. Idag är skogen mindre central
för länets näringsstruktur, men skogsindustrin är likväl förklaringen till stora
delar av dagens landskap och strukturer– inte minst för tätorternas karaktär och
lokalisering.

Karta över stråk och maktcentrum under järnåldern samt tidpunkt när dagens större orter uppkom. Källa bakgrundskarta: ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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Tre nyckelaspekter: vatten, jord och skog
I detta avsnitt ges en sammanfattande beskrivning av tre teman som har varit
avgörande för framväxten av landskapets karaktär och funktion. Tematexterna
sammanfattar och utgår från de längre beskrivningar som återfinns i den regionala landskapsanalysen som beskrivs i kapitel 2. Vattnet, jorden och skogen är tre
naturresurser som människan har förhållit sig till över tid – de har varit centrala
för ekonomin, för bebyggelsens lokalisering och de centrala stråkens framväxt.
Dessa tre faktorer har format människans sätt att använda landskapet, och dagens
landskap är ett resultat av den användningen. I botten ligger berggrunden och de
geologiska förutsättningarna. Hur den skapats och formats är avgörande för landskapets utseende, skala och människors bruk.

Älvarna och Bottenhavet har alltid varit viktiga för
hur människor koloniserat och livnärt sig i Västernorrland. Bäver i Indalsälven vid Indalen, foto: Jonny
Hansson, Wikipedia Commons.

Jordbruksmarkerna i Västernorrland ligger under
högsta kustlinjen, i dalgångar med finsediment.
Foto Bengt Schibbye.

Skogen täcker nästan 80 % av länet. Foto Bengt
Schibbye.
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Vattnet – en samlande faktor

Tillgång till vattnet, vid såväl älvar och vattendrag som vid kusten, har varit viktigt för näringsfång som fiske och boskapsskötsel,
för transporter och för industriell verksamhet. Vattnet var också
en förutsättning för de första människornas bosättning, och de
tidigaste spåren efter mänsklig närvaro i Västernorrland följer den
dåvarande kustlinjen eller älvarnas stränder. Bronsålderns rösen
ligger som ett pärlband längs kusten, och längs sjöar och vattendrag.

Ett uttryck för vattnets betydelse som kraftkälla är de många
anläggningarna i älvar och biflöden. Redan från 1500-talet och
framåt byggdes mindre anläggningar, framförallt med koppling till
jordbruket, såsom kvarnar och sågar. Många av dessa är lokaliserade
till de viktigaste jordbruksbygderna längs med älvdalarna och i
dalgångsbygden närmare kusten. Många äldre broar, i trä, sten eller
de senare typbroarna i stål, finns också bevarade i länet. Foto Bengt
Schibbye.

De större älvarnas kraft började redan tidigt att användas för mer
storskaliga anläggningar, och kraftsstationer och dammar från hela
1900-talet är idag ett vanligt inslag. Älvarna har också fungerat
som viktiga transportleder för flottning av timmer ned mot kusten.
Flottningen var framförallt vanlig i skogsälvarna, som var mindre
utbyggda för vattenkraft. Många av flottningens lämningar har
försvunnit, men på många platser i såväl skogsälvar som i
biflödena till större älvarna kan de karaktäristiska lämningarna
fortfarande ses. Foto Bengt Schibbye.
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Vattnet har alltid utgjort viktiga transportleder och dragit till sig
viktiga vägsträckningar som lokaliserats till de torrare höjderna
längs med vattnet. Under förhistorisk tid var vattnet den huvudsakliga transportvägen och en enande faktor som band ihop olika
landsändar. Även i historisk tid har älvarna i Västernorrland spelat
stor roll, inte minst för transport av timmer från skogslandskapen
ned till sågverken och utskeppningshamnarna vid kusten. Först
med utbyggnaden av vattenkraften förlorar älvarna sin roll som
transportleder.
De knappa förutsättningarna för odling har inneburit att fisket
alltid har utgjort ett viktigt komplement till jordbruket. Det gäller
framförallt kustfisket, men även älvarna har erbjudit rika fiskemöjligheter. Fisket var inte bara ett komplement för det lokala
jordbruket, utan även en angelägenhet för kronan som från och
med 1500-talet skattlade allt havsfiske och, under mer än 300 år,
arrenderade ut delar av fisket till Gävles borgare. Arrendesystemet
gav upphov till små säsongsfiskelägen ute i havsbandet, s.k. Gävlebohamnar. Idag har fisket utvecklats från en viktig komplementnäring till en turistattraktion och viktig aspekt i fritidslandskapet.
Vattnet har också utnyttjats som en viktig kraftkälla från åtminstone 1500-tal och framåt. I ett första skede för mer småskaliga
anläggningar kopplade till jordbruket, såsom kvarn, bruk, smedjor,
vattendrivna sågar och mindre bykraftverk. Under 1900-talet påbörjades den mer storskaliga utbyggnaden av kraftverk för elproduktion, vilket också resulterat i lokalisering av mer elintensiva
industrier i närheten av vattendragen. Idag är merparten av länets
älvar och deras biflöden påverkade av vattenkraften.

De större älvarnas kraft började redan tidigt att användas för mer storskaliga anläggningar, och kraftsstationer och dammar från hela 1900-talet är idag ett vanligt
inslag. De tidiga kraftverken, vars uppgift var att producera el till en bygd eller mindre industrier var småskaliga och ofta belägna i älvarnas biflöden. Älvarna har också
fungerat som viktiga transportleder för flottning av timmer ned mot kusten. Flottningen var framförallt vanlig i skogsälvarna, som var mindre utbyggda för vattenkraft.
Många av flottningens lämningar har försvunnit, men på många platser i såväl skogsälvar som i biflödena till större älvarna kan de karaktäristiska lämningarna
fortfarande ses. Källa: Länsstyrelsen, lantmäteriet, NVD, ESRI Inc, RAÄ, SGU, Sjöfartsverket, SMHI, SVO, SCB, SJV, FM, Bergstaten, SLU, DIRNAT.
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Kartan visar kvarnar, sågar och andra vattendrivna småindustrier med koppling till jordbruket. Förekomsten av lämningar och av befintliga byggnader efter
vattenanknuten verksamhet i länet, bildar ett tydligt mönster. De är koncentrerade till jordbruksbygderna, d v s till de områden där människor i huvudsak bodde och
hade sin utkomst så länge som försörjningen baserades på självhushållande jordbruk. Källa: Länsstyrelsen, lantmäteriet, NVD, ESRI Inc, RAÄ, SGU, Sjöfartsverket,
SMHI, SVO, SCB, SJV, FM, Bergstaten, SLU, DIRNAT.

Jorden – ett land för boskapsskötsel

Västernorrland är ett småbrukarlän där jordbruket i stor utsträckning har varit
inriktat på boskapsskötsel, och där fiske, jakt och olika näringar kopplade till skogen alltid har varit viktiga komplement till jordbruket. Odlingsmarken är belägen
under högsta kustlinjen, huvudsakligen i anslutning till de kustnära dalgångs- och
mosaiklandskapen eller de lättodlade älvdalsgångarna.
De centrala odlingsbygderna blev tidigt uppodlade och vid övergång till medeltid var de bygder som finns idag i stort sett etablerade. Längs älvdalarna låg de
tidigaste gårdarna ofta på älvens norrsida, med odlingsmarkerna i fördelaktigt
söderläge. I flera fall etablerades jordbruksbebyggelse på älvens södra sida först
under Laga skiftets utflyttningar. Till de norra sidorna av älvdalarna har också de
viktigaste vägstråken och sockencentrumen lokaliserats, ett förhållande som är väl
synligt i dagens landskap.

Det boskapsinriktade jordbruket har lämnat spår i landskapet i form av både ängs- och hagmarker, ängslador, och fäbodar. I älvdalarna låg ofta
ängs-och hagmarkerna längst ned i de sankare partierna medan odlingsmark, bebyggelse och vägar låg i sluttningen. Under 1900-talet har
ängsmarken minskat kraftigt i hela Sverige, med konsekvenser för den biologiska mångfalden till följd. Kartan visar de artrika odlingsmarker,
ängs- och hagmarker och fäbodar som finns kvar i i dagens landskap. Fäbodarna ligger strösslade i det skogsdominerade bergkullandskapet, strax
intill odlingsbygdernas utkanter. Källa bakgrundskarta: ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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Det boskapsinriktade jordbruket har gjort att inägorna historiskt sett bestått av
stora andelar ängs- och betesmarker. De många ängsladorna, placerade på avstånd
från gårdsbyggnaderna, är ett av spåren efter detta. Tillgång på skog har också
varit viktigt, för vedfångst, jakt och timmer men också för bete. Att släppa djuren
på fäbodsbete under sommarhalvåret var vanligt, och i de skogsrika utkanterna av
centralbygderna ligger även idag flertalet fäbodar.

Odlingsförutsättningarna har i stor utsträckning bestämt bygdernas och bebyggelsens lokalisering från järnålder till
1900-tal. Bebyggelsen, vägsträckningar och kyrkor förhåller sig till de uppodladeodlingsbygderna. Utsikt från
Lövberget i Ljustorp, foto: Lena Liljemark, Wikipedia Commons.
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Skogen – Västernorrlands guld

Nästan 80 % av länet täcks av skog, och skogen har haft en stor betydelse för länets
utveckling under de senaste 500 åren. De stora sammanhängande skogarna finns
företrädesvis över högsta kustlinjen, där marken består av osorterad morän och
har varit svår att använda till åkerbruk.
Skogen närmast de uppodlade bygderna (företrädesvis det skogsdominerade
bergkullandskapet) har varit en del i jordbruksekonomin och använts för bete,
viltjakt, virke och vedfång. Den milsvida skogen utanför odlingsbygdernas närhet
betraktades allmänt som ingenmansland. Enligt Hälsingelagen var dessa skogar
allmänningar där den som ville fick slå sig ned och bryta mark på vissa villkor.
Från 1500-talet och framåt utvecklas användningen av skogen – från en sidoresurs
för jordbruket till en viktig och fristående resurs som snabbt blev en av länets
viktigaste råvaror.
Kronan började intressera sig för skogen under 1500-talet och 1542 förklarade
Gustav Vasa skogarna i bland annat Ångermanland och Medelpad för kronans
egendom. Kronan uppmuntrade nyodling i skogsområdena, bland annat genom
svedjebruk och genom att erbjuda viss skattefrihet till de som valde att bosätta sig
och bruka jorden i skogsområdena (s.k. skogsavvittring). Skogen började utnyttjas
industriellt under 1600-talet såsom bränsle till järnframställningen. Det fanns
ingen brytbar malm i Västernorrland, men däremot obegränsade mängder skog för
kolning. Bergslagens skogar var under 1600-talet uthuggna, och tillgången till skog
var en av landets viktigaste näringsfrågor. Bruksperioden i Västernorrland varade
i ungefär 150 år. Under 1800 talet växte trävaruindustrins betydelse och i samband
med ångsågens införande kring 1850 tar den industriella sågverksindustrin fart. I
Sundsvallsdistriktet och nedre Ådalen etablerades många ångsågar, och Sundsvall
var under 1800-talet världens största ångsågsdistrikt. I och med träindustrins
expansion höggs det grövsta, rakaste och friskaste virket ut under några årtionden
vid seklets slut. I slutet av 1800-talet tog massaindustrin fart, och ett stort antal
massafabriker anlades. I massaindustrin kunde även det klenare virket användas,
och skogsbruket övergick successivt från plockhuggning till kalavverkning. Till de
stora sågverken och massafabriken, oftast belägna intill kusten, flottades timret på
älvarna. Flottningen upphörde successivt i och med vattenkraftens utbyggnad, och
lastbil och järnväg tog över som huvudsakliga transportmedel.
Utvecklingen av Västernorrlands skogsområden, från ingenmansland till internationellt efterfrågad handelsvara, har präglat länets historia och omvandlat landskapet.
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Skogen är i hög grad en produktionsskog som präglas av ensartade och likåldriga träd. Knappt 10 % av skogens träd
är över 120 år. Det industriella nyttjandet av skogen har präglat länets tillväxt i stort, och länets stora städer och
industriorter har till stor del uppkommit som ett resultat av skogsindustrin. Granskog i Ångermanland, foto:
Wikipedia Commons.

Nästan 80 % av länet täcks av skog. Vängel från Storberg, Foto: Wikipedia Commons.
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4. Landskapets ekologi
Detta kapitel behandlar den tematiska analysen om Västernorrlands natur.

De stora dragen
I den större skalan ligger Västernorrland tydligt i det norra halvklotets barrskogsbälte eller tajgan som det också brukar benämnas. Det innebär att skog dominerar
landskapet och att de vanligaste trädslagen är barrträd, för Västernorrlands del
gran och tall. Klimatet i Västernorrland uppvisar dock stora skillnader. Längs
kusten är klimatet varmare och särskilt i sydlägen påminner klimatet mer om
södra Sverige. Här förekommer en särskild naturtyp som kallas sydväxtberg. Bergens sydbranter värms upp av solen och klipporna behåller värmen kalla vår- och
höstnätter. Förutsättningar skapas för en ymnig flora, där även arter som vanligtvis
har en sydligare utbredning kan trivas. Hit hör hassel och ädellövträd som lind
och lönn men även värmekrävande insekter som reliktbock som lever på gamla
solbelysta tallar.
I andra änden klimatmässigt så finner man närmast fjällnära skogsmiljöer på de
bergkullar som når en bit över 400 m.ö.h. Vissa av dessa har få spår av skogsbruk
och kan ha månghundraåriga tallar. I höga kusten blir det särskilt påtagligt där
flera nordliga fjällarter och sydliga lövskogsarter har sina naturliga utbredningsgränser.
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Berggrunden och istidens omflyttande av jordmassor är också något som påverkar
Västernorrlands natur på den stora skalan. Större delen av Västernorrland ingår i
den skandinaviska urbergsskölden. De dominerande bergarterna gnejs och granit
är båda svårvittrade och ger upphov till naturligt näringsfattiga jordarter. Detta bidrar också till att barrskogsmiljöer är så dominerande i landskapet. I västra delen
av länet finns dock stora kalkinslag som kommer från de isrörelser som tog med
sig kalk från Jämtlands kalkberggrund. Därför går det att i västra delen av länet att
hitta speciella naturtyper såsom kalkgranskogar och orkidérika kalkkärr. Ett annat
särpräglat inslag är Alnöformationen med den unika alnöiten. Berggrunden har
här sitt ursprung i vulkanisk aktivitet för knappt 600 miljoner år sedan. I formationen ingår mer lättvittrade mineral som ger näringsrikare förhållanden och därmed
skillnader i både flora och fauna.
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Skogen
Västernorrland är visserligen Sveriges skogrikaste län men ändå är det slående hur
lite skog det finns! Med det menas naturliga eller naturskogsliknande skogar som
inte påverkas av det moderna skogsbruket. Mindre än en procent av arealen i länet
är skyddad skog vilket ligger långt under riksgenomsnittet på tre procent. Det som
i dagligt tal benämns som skog har mycket litet gemensamt med naturliga skogsekosystem utan en bättre benämning är skogsplantage. För Västernorrlands del
har hyggesbruket varit mycket omfattande och hänger givetvis samman med den
betydelse som skogsindustrin och industrialiseringen i länet haft.
För tajgan är branden viktig då den innebär förnyelse och ”omstart” av ekosystemen. I ett opåverkat barrskogslandskap finns ständigt nya brandområden där en
naturlig succession sker med mycket lövträd i den primära skogen efter en brand
och sedan ett ökande inslag av barrträd igen vartefter tiden går. Denna historiska
så viktiga störning har i dagens landskap ersatts av skogsbrukets kalhyggen men
till skillnad från en skog som brinner, där det är de torra skogsmiljöerna som
främst drabbas, så sker avverkning oavsett om det är torr eller fuktig mark. Detta
medför att det i det moderna skogsbruket aldrig finns äldre skogsmiljöer där
träden tillåts bli mycket gamla och där förhållandena är kontinuerligt skuggiga.
Det har gjort att många arter som är beroende av denna sena successionsfas i den
naturliga skogen har blivit sällsynta.

Naturskogsmiljöerna är relativt få i förhållande till hur mycket av Västernorrland som täcks av skog. Foto Bengt
Schibbye.
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Täthetsanalys av Nyckelbiotoper
Västernorrland

Örnsköldsvik

Härnösand

Timrå
Sundsvall

Nyckelbiotoper täthet av 2500 m radie
< 0,3 %
0,3 - 0,8
0,8 - 1,2
1,2 - 1,6

Hudiksvall

0

12,5

25

50 km

1,6 - 2
2-3
3 - 11,6 %

enstaka objekt av nyckelbiotoper

/

2015-05-05

Kartan visar en täthetsanalys av artrika, naturlika skogsmiljöer i Västernorrland. Tätheterna är generellt små och
skogslandskapet starkt fragmenterat. I närheten av de större älvarna finns dock tendenser till skogliga stråk. I
älvdalar och längs kustens odlingslandskap är lövrikedomen särskilt påtaglig och det skogliga ursprunget är
istället från igenväxningen av odlingslandskapets ängs- och betesmarker och även åker. Betydelsen av dessa
lövrika områden är dock stor, inte minst för fågellivet. Källa bakgrundskarta: ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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Odlingslandskapet
Historiskt har Västernorrland brukats länge och här finns mycket gamla centralbygder med åker och ängsbruk med lång historia. Precis som i andra trakter där
ängs- och betesmarker funnits länge så finns även i Västernorrland en rik och särpräglad flora och fauna som är särskilt knuten till dessa människoskapade miljöer.
Det kustnära landskapet är generellt rikare på betesmarker än inlandet och större
tätheter finns också kring Härnösand, Höga kusten och kring Örnsköldsvik. Höga
kustens odlingslandskap är mycket särpräglat där det kraftigt kuperade landskapet
gör att naturen skiftar dramatiskt på små arealer.
En annan tydlig bild är den högre tätheten av betesmarker i älvdalarna. Här finns
egentligen de enda rika odlingsbygderna i inlandet. Dessa betesmarker skiljer sig
också åt från kustens då de ofta ligger på nipor längs älvarna och därmed är naturligt mineralrika och ofta artrika. Ett sådant påtagligt område är vid Resele längs
Ångermanälven som också syns på kartan som ett kraftigt rött område. Åt väster
ökar också kalkinslaget och här finns både betade och slåttrade marker med rik
orkidéflora.
I den större skalan är kustbygdens odlingslandskap viktigt eftersom det bildar en
koppling mellan Syd- och Nordsveriges odlingsbygder. Likaså ger älvdalarna och
då särskilt Ljungans dalgång en koppling till det jämtländska odlingslandskapet.

Odlingslandskapet i Västernorrland är koncentrerat till älvdalar och kustnära lägen. Foto Bengt Schibbye.
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Täthetsanalys av ängs- och betesmarker
Västernorrland

Örnsköldsvik

Härnösand

Timrå
Sundsvall

Ängs- och betesmarker täthet 2500 m radie
< 0,1 %
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 0,7

Hudiksvall

0

12,5

25

50 km

0,7 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 5,3 %

enstaka objekt av ängs- och betesmarker

/

2015-05-05

Kartan visar tätheten av naturbetesmarker och ängar i Västernorrland. Betesmarker och ängar är den stora bäraren av biologisk mångfald i
odlingslandskapet och därför är analyser av just dessa relevanta. Tätheterna är liksom i skogen relativt små men det har sett annorlunda ut.
För 100 år sedan var fäbodbruket utbrett och tiofalt, kanske hundrafalt större arealer brukades som betesmark och för ängsbruket är
skillnaderna ännu större. I stort sett är alla ängar som brukas idag inte kommersiella utan brukas av natur- och kulturvårdsskäl. Studerar
man kartan så finns tydliga värdetrakter med odlingslandskap. Det viktigaste är Alnön och Söråkersbygden som ligger i de flacka delarna
av Sundsvallsbuktens kustnära landskap. Här dominerar öppna åker och betesmarker landskapsbilden. Att Alnön har ett rikt odlingslandskap hänger också samman med den näringsrikare berggrunden som beskrevs inledningsvis av detta kapitel. Källa bakgrundskarta:
©Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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Myrarna
Där landskapet är flackare i västra delarna av länet finns stora myrmarker. Det syns
tydligt i täthetsanalysen i bilden nedan. Myrarna består av både omfattande mossekomplex men också av kärr där särskilt de kalkpåverkade kärren är artrika och
speciella miljöer. Myrarna i sig är viktiga för inte minst fågelfaunan och särskilt
betydelsefulla är de stora myrarna som ger möjligheter för kräsnare arter som
storspov och ljungpipare att häcka.

Täthetsanalys av VMI
Västernorrland

Örnsköldsvik

Härnösand
Timrå
Sundsvall

VMI täthet av 2500 m radie
<1%
1-3
3-5
5 - 10
10 - 15
15 - 20

Hudiksvall

20 - 25
25 - 75,9 %

enstaka objekt av VMI

Täthetsanalys av våtmarker. Källa bakgrundskarta: ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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Älvar och vattendrag
Västernorrland har gott om rika vattendrag. Visserligen är många av vattendragen
och nästan alla älvar utbygda med vattenkraft men i biflöden finns rika miljöer för
både öring och flodpärlmussla. En viktig miljö längs de stora älvarna är selen som
bildas när vattendrag möts, t.ex när Faxälven rinner ut i Ångermanälven. Detta är
fågelrika miljöer.
En annan fågelrik miljö är deltan. Sveriges största delta finns i Indalsälvens mynning. Området består av sandiga öar som tack vare landhöjningen fortfarande
nyskapas och får en särskild succession från öppen mark till skog. Däremot har för
Indalsälven inte längre med sig särskilt mycket sediment eftersom vattenkraften är
utbyggd med stora fördämningar. Ett visst flöde finns dock från de mindre biflödena Ljustorpsån och Mjällån som mynnar nedanför det nedersta kraftverket.

Många av vattendragen har rika miljöer för bland annat fiskar och fåglar. Foto Bengt Schibbye.

Storvilt
Västernorrland är ett viltrikt län med älg, rådjur, lo och björn. Till skillnad från
södra Sverige har älgen till viss del ett flyttmönster beroende på årstid. Det finns
en vandring i öst-västlig riktning mellan vinter och sommarsäsong. Högre vilttätheter finns ofta i anslutning till älvdalarna och för rådjuret så är det helt och hållet
knutet till odlingslandskapet. Viktiga viltstråk finns längs älvdalarna.

I älvdalarna finns en hög vilttäthet. Foto Bengt Schibbye.
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