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Förord
Riksdagen har antagit 16 nationella
miljökvalitetsmål som ska kunna uppnås inom
en generation och som ska vara vägledande för
arbetet mot ett ekologiskt hållbart samhälle.
Berörda verk och myndigheter har fått i
uppdrag att vidareutveckla miljömålen i
uppföljningsbara delmål.
Mål och mått för natur- och kulturmiljövärden kallas den metod som transportverken
utvecklat för att säkerställa att miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen om
natur- och kulturmiljövärden ska kunna
uppnås. Uppdraget drivs av Trafikverket i
samarbete med de övriga transportverken.
Metodens mål är att:
Vägnätet skall lokaliseras, utformas, skötas och
underhållas så att landskapet med dess naturoch kulturmiljökvalitéer kan upplevas, utvecklas
och brukas.
Metoden syftar till att få fram ett
beslutsunderlag för natur- och
kulturmiljöfrågor i vägprocessen samt stärka
och tydliggöra natur- och kulturmiljövärdena
så att de blir avvägningsbara mot
andra faktorer som till exempel
trafiksäkerhetsaspekter, vid bedömningen av
olika vägprojekt.
I metoden strävas det efter att få fram en
helhetssyn på landskapet utifrån naturoch kulturmiljön, med fokus på ekologiska
4

funktioner och kulturhistoriska samband samt
möjligheterna att bevara, utveckla och stärka
dessa.
Genom att ta fram konkreta, mät- och
uppföljningsbara mål och kriterier
för landskapets viktiga natur- och
kulturmiljövärden ska metoden vara ett stöd i
det dagliga arbetet på alla nivåer. Samtidigt gör
metoden det möjligt för regeringen att följa
upp transportverkets ansvar med avseende på
natur- och kulturmiljövärden.
Genom Trafikverkets eget utvecklingsarbete
har de 16 miljömålen apassats till
vägverksamheten. Arbetet har lett fram
till egna väganpassade mål för natur- och
kulturmiljökvalitet. Dessa finns beskrivna i
Vägverkets inriktningsdokument för natur,
kulturmiljö och friluftsliv i väghållning
(2006:164, Vägverket, 2007).
Trafikverkets övergripande målsättning för all
väghållning beskrivs såhär:
Vägen bidrar till att upprätthålla ett landskaps
utmärkande karaktär, som är resultatet av
påverkan av och samspel mellan naturliga och/
eller mänskliga faktorer.
Vägen lyfter fram upplevelsen av landskapets
kvaliteter.
Upplevelsen av landskapets kvaliteter omfattar
inte bara natur- och kulturmiljöer
– här
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spelar också gestaltningen av vägen och
vägrummet en stor roll.
I väglagen och den arkitekturpolitiska
propositionen lyfts de visuella eller
estetiska och kulturhistoriska värdena
fram. Trafikverket arbetar därför med
gestaltningsprogram i såväl byggande som drift
och underhåll av vägar. För driftområdena i
region Norr integreras arbetet med natur- och
kulturvärden och gestaltning i ett dokument –
landskapsprogrammet.

De 16 miljömålen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Förord
Väglagen
4§ Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd,
naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning skall eftersträvas.
13§ Vid byggande av väg skall tillses, att vägen får sådant läge och utförande att ändamålet med vägen vinnes med minsta intrång
och olägenhet utan oskälig kostnad, och att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.

Arkitekturpolitiska propositionen 1997/98:117
Statens engagemang i arkitektur, formgivning och design skall ha följande mål:
•

Arkitektur, formgivning och design skall ges goda förutsättningar för sin utveckling.

•

Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.

•

Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas.

•

Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö skall stärkas och breddas.

•

Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande skall på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Trafikverkets arbete med mål och mått för
natur- och kulturmiljövärden tangerar på
många sätt arbetet med framtagande av
gestalningsprogram för driftområden. Båda
dokumenten beskriver landskapets värden
och drar upp riktlinjer för gestaltande
skötsel och underhåll av vägen och dess
sidoområden. Genom att slå samman de två
dokumenten i ett landskapsprogram får man
samordningsvinster, eftersom driftledare och
entreprenörer endast behöver ett dokument
för att tillgodose både natur-, kultur- och
landskapsvärden.

1.2 Syfte och mål

Landskapsprogrammet och dess bilagor ska
fungera som ett underlag för upphandling
av kontinuerlig drift och underhåll. Det ska
också kunna användas som ett underlag
för miljöåtgärder och gestaltningsåtgärder
i bärighets- och beläggningsobjekt
eller andra mindre underhållsåtgärder.
Landskapsprogrammet kan även omfatta
åtgärder utanför vägområdet som avtalas med
annan markägare.

Programmet ska tydligt visa vilka värden
som finns i landskapet samt vilka åtgärder
eller hänsyn som behövs för att behålla
eller utveckla dessa värden. Genom att
få ett underlag om värdena i landskapet
finns möjligheter till att på bästa sätt nyttja
driftpengarna, samordna mellan närliggande
projekt samt prioritera mellan olika åtgärder.

Målet för projektet är att uppfylla
Trafikverkets inriktningsmål för natur- och
kulturmiljö, genom en anpassad skötsel med
rätt ambitionsnivå i Pajala driftområde.

Trafikverkets fem inriktningsmål för natur och kultur vid drift och underhåll:
D1. Vägar med kulturmiljövärden och väganknutna kulturminnen sköts och underhålls så
att det identifierade värdet tas tillvara eller utvecklas.
D2. Vägmiljön ska ha goda förutsättningar för biologisk mångfald.
D3. Alléer och solitära träd ska vårdas så att kvaliteterna tas tillvara eller stärks.
D4. Vägar i eller i anslutning till utpekade värdefulla områden sköts och underhålls i
samklang med områdets identifierade värden.
D5. För djur som påverkas av vägar ska förutsättningar för fortlevnad och utveckling
finnas.

Programmet ska också fungera som en
samlad, lättillgänglig dokumentation
som kan utgöra underlag för större omeller nybyggnadsprojekt med separata
gestaltningsprogram.
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Programmet ska vara ett levande dokument,
det ska kunna kompletteras och utvecklas.
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1. Inledning
1.3 Metod och arbetssätt

Arbetet med projektet har bedrivits genom:
• Inhämtande av information (om naturoch kulturmiljövärden som berör vägens
närområde).
• Inventering och kartläggning av landskapets
visuella värden.
• Diskussioner med driftledare mfl (om
befintlig skötsel, brister, utvecklingsmöjligheter mm).
• Utarbetande av förslag till särskilt
intressanta/prioriterade områden.
• Formulering av specifika mål och konkreta
krav för skötseln inom driftområdet med
hänsyn till dess viktigaste kvaliteter och
med bakgrund i de nationella miljömålen
och Trafikverkets inriktningsmål, samt
landskapets visuella värden.

1.4 Avgränsningar

Projektet baseras på information från
Trafikverkets publikationer och databaser
samt av länsstyrelsen i Norrbotten utpekade
områden.

1.5 Läsanvisningar

Landskapsprogrammet är tänkt att läsas i
sin helhet men är i huvudsak uppdelat i tre
delar; en med beskrivning av landskapet och
dess värden, kapitel 2, 3, 4, 5, och en del med

rekommendationer för skötsel och utformning,
kapitel 6 och bilaga A samt detaljerad
beskrivning av inventering och utpekade objekt,
bilaga B och C.
Kapitel 2: Allmän information om landskapet i
Pajala driftområde.
Kapitel 3: Information om vilka typer av
värden man finner längs statliga vägar.
Kapitel 4: Beskriver hur inventeringen gått
till samt hur selektionen av de prioriterade
områden gjorts. Kapitlet ger även en kort
sammanfattning av inventeringen av
naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden
inom driftområdet.
Kapitel 5: Beskriver detaljerat de fyra mest
intressanta områdena inom driftområdet,
samt deras utökade skötsel.
Kapitel 6: Generella skötselkrav av
driftområdets naturmiljö-, kulturmiljö- och
visuella värden.
Bilaga A: Information om utformningsprinciper för vägar som alltid bör gälla oavsett
landskapets särskilda värden.
Bilaga B: Tabeller över utpekade natur- och
kulturobjekt (typ, antal, skötsel, hänsyn.)
Bilaga C: Kartblad över naturmiljö-,
kulturmiljö- och visuella värden.
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2. Landskapets särart och upplevelsevärden
2.1 Pajala driftområde

Pajala driftområde är beläget i Norrbottens
inland. Vägnätet består i huvudsak av mindre
vägar där riksväg 99 och länsvägarna 395 och
392 är de största trafikstråken i driftområdet.
Större delen av området består av Pajala
kommun. I södra delen av driftområdet
återfinns vissa mindre områden/vägar
inom Överkalix och Övertorneå kommun.
Pajala kommun är till ytan nästan 8 000
km2. Kommunen består av cirka 80 byar och
tätorter utspridda över hela kommunen.
De minsta byarna består av ett mycket litet
antal gårdar och invånare. Inga europavägar
ingår i vägnätet, som till drygt 10 % består av
grusvägar.
Vägnätet är relativt jämnt fördelat över hela
driftområdet med en något högre täthet i södra
området.
Landskapet är enhetligt och domineras av
barrskog med återkommande inslag av myrar,
sjöar och vattendrag. Inslagen av öppen
odlingsmark koncentreras kring byarna och
älvdalarna .

8

Karta över Pajala
driftområde
(hämtad från
Driftområdeshandbok
för Norrbottens och
Västebottens län, 2008.
Vägarnas färg beskriver
slitlager och bärighet, där
gula och röda ”snören”
utgör grusvägar.
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2. Landskapets särart och upplevelsevärden
2.2 Topografi

Hela Pajala driftområde ligger ovan högsta
kustlinjen. Spår av inlandsisen kan ses
på många håll i området i form av bland
annat blockig terräng, isälvsavlagringar och
finkorniga sediment.
Terrängtypen inom driftområdet kategoriseras
som en urbergsslätt till stora delar täckt av en
småkuperad morän med enstaka uppstickande
bergshöjder. Höjdskillnaderna är måttliga
inom området. I norr och i söder är terrängen
dock mera kuperad med höjder på mellan 200500 m.ö.h i norr och i söder mellan 100-200
m.ö.h. Vattendragen och terrängformationerna
har en tydlig riktning från nordväst till sydöst.

2.3 Bergarter

Alla bergarter inom Pajala driftområde är av
hög ålder. De yngsta bergarterna utgörs av
bla. av pertitgraniter med en ålder av 15051530 miljoner år. De äldsta bergarterna
är metamorfa basiska vulkaniska och
sedimentära bergarter och har en ålder på
mellan 1950 och 2200 miljoner år.

Inom driftområdet är landskapet smått kuperat med kulliga skogsklädda berg. Enstaka berg höjer sig mer än andra över
omgivningen och de blir tydliga blickfång. Här är en vy från väg 852 i byn Iso Puolamajärvi.
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2.4 Jordarter
Inom Pajala driftområde är morän den
dominerande jordarten. Stora arealer täcks
även av myrar. Längs älvdalarna finns mindre
områden som täcks av silt och sand. Det
finns även områden täckta av isälvsgrus. På
sedimentjordarna längs älvdalarna finns de
äldsta jordbruken.

2.5 Markanvändning
Landskapet i driftområdet består till största
delen av mark präglad av skogsbruk. Skogen
består av barr- och blandskogar. Spännvidden
av vegetationstyper inom området är stor. Från
karga lågfjällsområden med en mycket gles
och lågvuxen vegetation till högproduktiva
skogsmarker längs älvdalarna där klimatet är
gynnsamt.

De bördiga sedimentjordarna längs älvdalarna var de första att brukas i området.

Pajala är en av landets våtmarksrikaste
kommuner. Ungefär 30 % av kommunens yta
utgör någon form av våtmark.
Inom driftområdet förekommer renskötsel.
Driftområdet brukas för vinterbete och här
syns spår av dagens rennäring i form av bl a
inhägnader.
Bebyggelsen och de öppna odlingsmarkerna är
främst lokaliserade till lidlägen (sydväst eller
sydsluttningar) vid sjöarna och älvarna. Byarna
är små och och den öppna marken bildar
endast mindre öppningar i skogslandskapet.
En stor del av odlingsmarkerna är på väg att
växa igen. Centralorten inom driftområdet är
Pajala där 30 % av kommunens befolkning bor.
10

Längs vägarna ses stundtals spår av inlandsisen i form av blockig terräng.
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Det finns ca 80 officiella byar varav endast sju
har en befolkning på över 200 personer. Någon
by saknar invånare medan andra har under
10 boende. I Pajala kommun finns cirka 6500
invånare.

2.6 Landskapsbeskrivning

Inom hela driftområdet är landskapet smått
kuperat med kulliga skogsklädda berg. Skogen
består till stor del av barr- och blandskogar. På
flera platser finns stora arealer med utpräglad
tallhedskog. I lågpunkter med finjordar
förekommer blandskog med inslag av gran,
björk, asp och sälg.
Landskapet upplevs som enhetligt med
återkommande inslag av myrar, stora och
små sjöar och vattendrag samt mindre ytor
med öppen odlingsmark. Bebyggelsen och
odlingsmarkerna är främst koncentrerad till
älvdalarna och dess sedimentjordar. Det finns
även ett stort antal mindre ”skogsbyar” som i
många fall har varit knutna till skogsnäringen
och där moränmarkerna inte är speciellt
gynnsamma för jordbruk. Här finns mindre
öppna marker och samlad bebyggelse ofta
kring vatten.

Det finns många mindre skogsbyar i området där skogen öppnar upp sig för mindre öppna marker. Bebyggelsen ofta ligger samlat kring vatten. Bild över byn Kitkyöjärvi.

Kulturlandskapet är tydligast längs älvar
och åar där människor rört sig i alla tider.
Här kan man hitta boplatser, rester från
områdets brukshistoria, småskaligt jordbruk,
kvarnanläggningar och spår efter olika
generationers skogsbruk.
Tallhedskog finns längs många vägar i norra delen av området.
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3. Naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden längs statliga vägar
Längs de statliga vägarna finns olika typer av naturmiljö-, kulturmiljö- samt visuella
värden. De olika värdena påverkas i varierande grad av vägens drift och underhåll.

Byn Käymäjärvi ligger vid väg 884 slut. Bebyggelsen ligger i anslutning till odlingsmarkerna på sluttningarna ner mot sjön.

12
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3. Naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden längs statliga vägar

3.1 Odlingslandskap

Där vägar löper genom kulturhistoriskt
intressanta miljöer med karaktäristisk struktur
och bebyggelse samt öppna ängs-, betes- eller
odlingsmarker, är även vägen en viktig del av
kulturmiljön. Skötseln av vägen och vägens
sidoområden påverkar upplevelsen av det
omgivande landskapet.
Inom Pajala driftområde finns många större
och mindre byar med öppna odlingslandskap
längs de statliga vägarna, se bilaga C.

3.2 Kulturvägar

Vid bedömningen av vägarna har följande
kriterier varit vägledande; autenticitet,
kontinuitet, kommunikationshistoriskt värde,
upplevelsemässigt värde och pedagogiskt
värde. De olika hot mot de kulturella värden
som är förknippade med dessa vägar, och
som skulle störa de miljömässiga samband
som gör vägen till en integrerad del av
kulturlandskapet, är:

nivå. En inventering av kulturhistoriskt
värdefulla broar i Norrbottens län.
Resultatet har sammanställts i rapporten
”Broar i Norrbottens län – inventering
av kulturhistoriskt värdefulla vägbroar,
2005”. Skötsel av bron samt dess kon och
slänter påverkar upplevelsen av bron och
vattenrummet och också brons livslängd och
skick.

– breddning, rätning och dikning av väg

Inom Pajala driftområde finns fyra stycken
kulturbroar längs de statliga vägarna, se bilaga
B och C.

– beläggning av vägbana
– profiljustering

En kulturväg betecknar en väg som genom sin
utformning, läge, sträckning m m bär spår av
gamla tider.

– justering av vägskäl

Under 1999-2000 genomfördes en inventering
av de kulturhistoriskt värdefulla vägmiljöerna
i Norrbottens och Västerbottens län.
Inventeringen mynnade ut i publikationen
Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och
Västerbottens län. Vägverkets ambition
var bland annat att publikationen skulle
ingå som ett underlagsmaterial för naturoch kulturmärkning av vägnätet enligt det
pågående nationella arbetet med mål och mått,
samt ge bättre möjligheter att bevara, vårda
och utveckla kulturhistoriska vägmiljöer.

– främmande material

3.4 Alléer

– skötsel av vägrenar
Inom Pajala driftområde finns sex stycken
statliga kulturvägar, se bilaga B och C.

3.3 Kulturbroar

Trafikverket förvaltar ett antal broar som
utgör allmän väg över vattendrag. De olika
broarna och brokonstruktionerna besitter
stora värden för kulturmiljövård, arkitekturoch brobyggnadshistoria.
Kulturhistoriskt intressanta broar finns
utpekade både på läns- och nationell
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Alléer och solitärträd utgör viktiga inslag i
vägmiljön. De fungerar som landmärken, de
utgör en del av vägarnas kulturhistoria och
har ofta höga estetiska värden. Gamla alléer
och solitärträd med solbelysta stammar utgör
också viktiga bo- och växtplatser för sällsynta
insekter, mossor och lavar.
Trafikverkets mål är att både alléer och
solitärträd ska vara ett vanligt förekommande
inslag i vägmiljön. I Norrbottens län finns
relativt få landsvägsalléer jämfört med andra
delar av Sverige. Alléerna är i allmänhet i
dåligt skick med luckor i trädraderna och träd
i dålig kondition.
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3. Naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden längs statliga vägar
Vägverket Region Norr har inventerat
alléerna i Norrbotten och Västerbotten
(Landsvägsalléerna i Norrbottens och
Västerbottens län, 2000). Alléerna har klassats
utifrån deras kulturhistoriska värde och deras
betydelse för landskapsbilden (I-III). Alléer
i klass I har högst prioritet och måste vårdas,
bevaras och restaureras för att behålla sitt
höga värde. Alléer i klass II har höga värden
och ska även de skötas så att dessa värden
bibehålls eller stärks.
Inom Pajala driftområde finns endast
en allé (Klass IA = allé med stort
kulturhistoriskt värde och/eller stort värde
för landskapsbilden, samt i övrigt höga värden
med hänsyn till ålder, längd, representativitet
och målpunkter. allé och träd av god status,
dvs inget eller ringa planteringsbehov) längs
de statliga vägarna.

3.5 Kulturobjekt

Längs de statliga vägarna finns vägobjekt i
form av milstenar, kilometerstolpar, vägvisare
m m. Vägobjekten bidrar till en intressant
vägmiljö och är viktiga för förståelsen av
vägens och landskapets historia. Det största
hotet mot vägobjekten är vägåtgärder så som
breddning samt utebliven skötsel.
Inom Pajala driftområde finns ett antal
kulturobjekt i form av bland annat vägvisare,
14

mjölkpall och före detta färjeläger längs de
statliga vägarna, se bilaga B och C.

3.6 Artrika vägkanter

Sveriges vägkanter innehåller bitvis en
artrikedom i nivå med landets artrikaste
ängsmarker. Eftersom arealen ängsmark
har minskat kraftigt i Sverige är flera av
ängarnas växter hotade eller under stark
tillbakagång. Vägkanterna har därmed en
viktig roll att fylla när det gäller att värna dessa
växter, vars förekomst gynnas av den årliga
slåttern av sidoområdet. Blommande och
artrika vägkanter bidrar också till en positiv
upplevelse för trafikanterna.
För att kunna bevara och utveckla
artrikedomen längs de statliga vägarna
har Trafikverket Region Norr genomfört
en inventering av regionens vägkanter
med målsättningen att definiera den
biologiska mångfalden. Det största hotet mot
vägkanternas artrikedom är igenväxning p g a
utebliven skötsel.
Inom Pajala driftområde finns 38 artrika
vägkanter längs de statliga vägarna, se bilaga B
och C.

3.7 Stenmurar

Stenmurar är väganknutna objekt med
kulturhistoriska värden. De anlades förr för
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Kulturobjekt - gammal BP-skylt, Saittarova vid väg 868.

3. Naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden längs statliga vägar
att hägna in djur eller uppkom i ägogränser
i samband med att sten avlägsnades från
odlingsmarken. Många stenmurar längs
vägarna har försvunnit i samband med
vägåtgärder men en del finns ännu kvar.
Stenmurar i odlingslandskapet är idag
biotopskyddade men många hotas av förfall
och överväxning.
Inom Pajala driftområde finns dock idag inga
stenmurar dokumenterade längs de statliga
vägarna, se bilaga B och C.

3.8 Skyddad natur och kultur

Med skyddad natur och kultur avses
nationalparker, naturreservat, Natura
2000-områden samt områden av
riksintresse för friluftslivet och natur- och
kulturmiljövården. När en väg går i direkt
anslutning till ett skyddat område skall
vägområdet skötas i enlighet med områdets
skötsel- eller vårdplan.
Inom Pajala driftområde finns ett antal
skyddade områden i direkt anslutning till de
statliga vägarna, se bilaga C.

3.9 Vattendrag och våtmarker

Myrar, kärr och öppna vatten skapar
karaktärsfulla rumsbildningar och bidrar till
variation längs vägen.

Våtmarker och vattendrag utgör även viktiga
livsmiljöer för många djur- och växtarter.
Trummor kan ibland utgöra vandringshinder
för fisk eller andra vattenlevande djur. Ca 3050 % av befintliga vägtrummor utgör hinder
för upp- och nedströms vandrande fisk och
andra vattenlevande organismer att förflytta
sig. Vid nyanläggande av såväl stora som
små trummor är det viktigt att anpassa nya
trummor till det befintliga vattendraget så att
inget hinder för fisk och andra djur uppstår. I
vissa fall kan även valvtrummor vara ett bättre
alternativ. Även stora broar kan utgöra hinder
för djur. Uttern tillhör en av Sveriges mest
hotade arter. Under 1900-talets senare hälft
drabbades uttern hårt av miljögifter och var
nära att utrotas. Uttern är nu på väg tillbaka
men ett stort nutida hot är trafiken vid utterns
passage av vägar. Uttern lever i och på sidan
om vattendragen.
Länsstyrelsen har genomfört en
våtmarksinventering, och delat in våtmarkerna
i fyra naturvärdesklasser där klass 1 har högst
värde. Klass 1 (ca 10 % av våtmarksobjekten)
är särskilt värdefulla objekt med så stora
naturvärden att de bör bevaras för all framtid.
Klass 2 (ca 20 % av objekten) är sådana objekt
som ur naturvårdssynpunkt är så värdefulla
objekt att de bör skonas från ingrepp.

Kulturobjekt - vägvisare vid väg 99.
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I skog med höga stammar och med ett lågt fältskikt är genomsikten god. Områdena är karaktäristiska och ger trafikanten en upplevelse. Genom att röja sly och
buskvegetation i vägområdet bevaras den speciella pelarsalskaraktären. Här är ett parti med björkar läng väg 99 söder om Muodoslompolo.

16
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Inom Pajala driftområde finns ett flertal
våtmarker, sjöar och vattendrag i direkt
anslutning till de statliga vägarna, se bilaga C.

3.10 Visuella värden/vyer

Visuella värden i landskapet kan beskrivas som
karaktärsfulla platser och miljöer där vägen
och landskapet harmonierar på ett särskilt
spännande sätt. Det kan vara en särskilt
vacker sträcka intill en sjö eller en vy mot
en karaktärsstark bergsformation. Utblickar
mot vatten, starka landskapsrum i form av
odlingslandskap och myrar eller landmärken i
form av berg, kyrkor, eller andra byggnationer
är fler exempel. Landskapets visuella värden
visar på landskapets särart och ger en
upplevelserik resa längs de statliga vägarna.
Längs älvar, sjöar och vattendrag
Längs sjöar och vattendrag är glimtar och
utsikter mot vattnet av stor betydelse för
upplevelsen och förståelsen av landskapet.
Upprätthållande av vyer i form av gallring,
uppstamning av träd och röjning av
buskvegetation förstärker upplevelsen.
Genom täta byar och samhällen
Genom tätorter och tätt samlade byar präglas
vägområdet av intilliggande trädgårdar och
hus. Välvårdad och klippt vägren ger utryck för
en levande bygd och tätort.
Över betes- och odlingsmark
Vägrummet präglas av de öppna markerna,
dess lador, logar och trädrader kring gårdarna
samt den artrika vägkantsvegetationen. Genom

att hålla sidoområdena fria från sly bibehålls
och utvecklas vyer över det öppna landskapet,
dess bebyggelse samt andra landmärken som
gör vägupplevelsen genom odlingslandskapet
mer intressant.
Genom skogsmark
I skogsområden präglas vägområdet av
skogens magra fältskikt och gräs. I tallskog
är genomsikten ofta stor p g a avsaknaden av
buskskikt och trädens höga stammar vilket
ger upplevelsen av en pelarsal. Genom att
röja buskvegetation, som annars lätt kan
bilda bryn intill vägen, bevaras den speciella
pelarsalskaraktären.

röja för vyer mot dessa landmärken kan
upplevelservärdena bevaras och utvecklas.
Inom Pajala driftområde finns ett flertal
vyer mot såväl älvar, sjöar, odlingsmark och
skogsmark som våtmarker och landmärken
längs de statliga vägarna, se bilaga C.

Över myrar och våtmarker
Myrar och andra våtmarker skapar
karaktärsfulla rumsbildningar och bidrar
till variation längs vägen. Där vägar går
över myrar och våtmarker är det viktigt
att vägkanten hålls fri från sly och hög
vegetation så att utsikten över de öppna
landskapsrummen behålls. Vid åtgärder i
vägområdet är det viktigt att det befintliga
vegetationsskiktet läggs tillbaka efter utfört
arbete så att karaktären behålls.
Mot landmärken
Utblickar mot tydliga landmärken ger
spännande vyer och underlättar orienteringen
i landskapet. Inom Pajala driftområde finns
flera kyrkor som fungerar som viktiga och
karaktärsfulla landmärken. Även speciella
broar är blickfång som orienterar trafikanter
och människor i omgivningen. Genom att
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4. Metod
4.1 Inventering

Vägarna inom Pajala driftområde har
inventerats avseende landskapets
naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden.
Inventeringen redovisas i sin helhet i fjorton
kartblad i bilaga C. Inventering av landskapets
värden, kartblad, sidan 40-69.
Inventeringen av de visuella värdena utfördes
under en vecka i slutet av augusti då samtliga
vägar inom driftområdet kördes med bil.
Visuella värden så som öppna landskapsrum,
vyer, landmärken, karaktärsstarka
vägsträckningar och karaktärsstark
bebyggelse dokumenterades med kamera och
anteckningar fördes.
De redovisade natur- och kulturvärdena
bygger på information från länsstyrelsens och
Trafikverkets databaser. Vid inventering i fält
kontrollerades huruvida det av länsstyrelsen
eller Trafikverket utpekade objektet fanns
kvar eller inte.
För information om ytterligare
upplevelsevärden i landskapet, så som
turistiska sevärdheter och natursköna
platser, har information hämtats från berörda
kommuners hemsidor.
Sammanfattning av inventeringen
Inventeringen visar på ett enhetligt landskap
med återkommande inslag av myrar, stora
och små sjöar och vattendrag samt mindre
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ytor med öppen odlingsmark. De vanligaste
visuella värdena inom driftområdet är där
skogen öppnar upp sig för odlingsmarker,
älvar, sjöar samt myrar. Den mest
förekommande utblicken är över älvar och
skogsklädda böljande berg.
De öppna odlingsmarkerna är små och
förekommer ofta i sydvästvända lidlägen, i
nära anslutning till sjöar eller älvar.
De viktigaste naturvärdena utgörs av
outbyggda älvar, våtmarker samt områden
med äldre skog. Inom Pajala driftområde
finns 15 områden utpekade som riksintresse
för naturvård. Älvarna i området utgör
riksintresse för friluftliv samt Natura 2000,
älvar.
Inom driftområdet finns relativt få statliga
kulturvägar och endast en allé. Däremot finns
många artrika vägkanter.
Området runt Pajala och Kengis särskiljer sig
något med en högre ansamling av värden. I
detta område finns även ett av driftområdets
sju riksintressen för kulturmiljövården,
Kengis bruk.

Lid är ett gammalt ord som betyder backe eller
bergssluttning. Det är vanligt att man använder
ordetg lidläge när man pratar om gynnsamma
marker för jordbruksmark.
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4.2 Prioritering

Efter inventering av natur-, kultur- och
visuella värden samt analys av de inventerade
värdenas läge och spridning har tre områden
valts ut som prioriterade. Vägar inom dessa
områden ska skötas så att dess värden bevaras
eller stärks och kan vis behov ges en specifik
skötsel.
Förutom förekomsten av natur-, kultur- och
visuella värden har ytterligare aspekter vägts
in vid urvalet av de prioriterade områdena;
- läget, d v s om sträckan är frekvent trafikerad
eller leder till en större tätort,
- om sträckan är viktigt för turism,
- om området har stor potential att utveckla
visuella värden.

5. Prioriterade områden
Läsanvisningar
Fyra olika områden har valts ut
som särskilt prioriterade och är
utmärkta på kartan till höger. I
detta kapitel, Prioriterade områden,
beskrivs dessa vägsträckors
värden detaljerat och varje
värdebeskrivning sammanfattas
i punktform i Områdets kvaliteter.
Mål för vägarna har tagits fram med
hänsyn till dess viktigaste kvaliteter
och med bakgrund i de nationella
miljömålen och Trafikverkets
antagna inriktningsmål
(Trafikverkets inriktningsdokument
för natur, kulturmiljö och friluftsliv i
väghållning).

99

99

5.3 Vägar kring
Junosuando

395

99
403

Kartutsnitt i skala 1:50 000 eller
1:100 000 visar utpekade sträckor
och objekt i varje område, som även
finns beskrivna i tillhörande tabell.

5.1 Vägar längs Torneälven,
kring Pajala och Kengis

395

394

392

99

5.2 Vägar kring Tärendu
5.4 Väg 99 längs Torneälven
och Finland

Kartöversikt över de fem prioriterade områden som
beskrivs i kapitel 5.
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5. Prioriterade områden
5.1 Vägar längs Torneälven, kring Kengis
och Pajala
Området omfattar väg 99, 395,403, 982, 983
och 879.

Namnet Pajala kommer troligen av samiska
ordet bajil vilket betyder ovanför. Bajila betyder ”landet ovanför”. Pajala är en
traditionsrik kulturbygd och här finns
Norrbottens äldsta brukshistoria. Kring
centralorten Pajala strålar flera vägar samman
och vägarna har de högsta trafiksiffrorna för
driftområdet (som mest omkring 1700 fordon/
dygn).
Väg 99 är en del av den så kallade
Norrskensvägen som är en gemensam
satsning (finsk-svensk-norsk) för att skapa en
attraktiv turistväg genom Nordkalottområdet.
På svenska sidan följer den riksväg 99 från
Haparanda till Karesuando. På nätet har
Norrskensvägen en egen hemsida: http://
www.northernlightsroute.com/
Sverigeledens norra sträckning passerar
Pajala och omfattar väg 395 samt väg 99.
Sverigeleden är ett nät av vägar i Sverige som
är rekommenderade för cykling. Vägarna är
lättcyklade och är tydligt skyltade med gröna
skyltar. För cykelvägarna inom Sverigeleden
finns utförliga kartor (Turist- och Cykelguide,
Sverige)
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Från väg 983 finns möjlighet för trafikanten att blicka ut över Torneälv och skymta Pajalas bebyggelse på andra sidan av älven.
Pajala kyrka är ett landmärke som syns från flera vägar och håll. Här syns kyrktornet något till vänster om mitten i bild.

Torneälv rinner genom driftområdets centrala
delar. På älvens södra sida följer väg 99 och
395, stundtals nära älvens strand. Längs den
aktuella sträckan är älven bred och utsikter
från vägen mot älven glimtar mellan skogen
och vid vägbroar. Vid Kengis bruk, väg 879,
är älven och Kengisforsen väl synlig då den
omges av öppna, betade marker.

L a n d s k a p s p ro g ra m d r i f t o m rå d e Pa j a l a

2010-10-29

Naturmiljö
Odlingslandskapet kring Kengis bruk är
utpekat som bevarandevärt odlingslandskap.
Längs vägen ner mot Kengis bruk och
herrgården finns en björkallé som till stor
del består av yngre björkar. Längs hela
vägsträckan finns en artrik vägkant.
Torneälv är ett Natura 2000-område. Området
kring älven omfattas även av riksintresse
friluftsliv.

5. Prioriterade områden

Norr om området finns Struves meredianbåge
- ett världsarv. I början av 1800-talet beslöt
den tysk-ryska astronomen Wilhelm von
Struve att använda sig av triangelmätning
för att bestämma den exakta formen och
storleken på jorden. Mätpunkterna finns
med på världsarvslistan och de är markerade
genom borrade hål, järnkors, stenkummel eller
obelisker. En mätpunkt ligger strax norr om
det prioriterade området vid Jupukka.

Vy över Kengisforsen som är en del av Torneälven, från väg 879. Odlingslandskapet kring Kengis bruk hålls öppet av betande
får och hästar.

Kulturmiljö
Kengis bruk är ett riksintresse för kulturmiljö
och en del av kulturmiljöprogrammet i
Norrbottens län. Det är Norrbottens äldsta
järnbruk och en bruksmiljö som lade grunden
för den industriella järnhanteringen i länet.
Väg 879 till Kengis bruk är en kulturväg.
Längs väg 395 finns ett kulturobjekt, en
stensvalvbro, med två spann.

Visuella värden
Längs de större vägarna kring Pajala består de
visuella värdena av utsikter mot Torneälven.
Det är välkomna avbrott för trafikanter som
färdats genom längre partier med tät skog.
Pajala kyrka och pylonbron över Torneälv är
synliga och identitetsskapande landmärken i
området. Potential finns att ytterligare utöka
kontakten mellan vatten och väg då slyridåer
idag skymmer sikten på vissa sträckor.
En helt annan karaktär möter trafikanten som
viker av från väg 99 på väg 879 till Kengis bruk.
Här omger öppna betes- och odlingsmarker
den småskaliga vägen. En björkallé kantar
vägen och mellan träden syns Kengisforsen
bakom betande får eller hästar. Vägen slutar
vid Kengis bruk där ett flertal äldre byggnader
ger karaktär till platsen.

Där väg 879 tar slut vid Kengis bruk ger flera äldre
byggnader karaktär åt området.
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5. Prioriterade områden
•

OMRÅDETS KVALITETER

•
•

Parallellt längs väg 395 ligger en stenvalvsbro som utgör ett kulturobjekt, se bilaga B, förteckning
över objekt I bakgrunden anas Torneälv som är belägen norr om väg 395 och bro.

MÅL

Områdets karaktär och utblickarna mot vattnet, Kengis bruk och dess odlingslandskap
ska kunna upplevas från vägarna. Vägarna och dess sidoområden sköts så att utblickarna
förstärks. Allén vid Kengis ska vårdas så den utgör ett starkare element längs vägen, artrika
vägkanter ska bibehållas och kulturbro (bild ovan) ska synliggöras och underhållas så dess
karaktär består.
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Närheten och glimtar av Torneälv genom
skogsridåer och vid broar.
Allé vid Kengis bruk
Den synliga och välbevarade historiska
bruksmiljön samt odlingslandskapet kring
Kengis bruk.

5. Prioriterade områden
88
4

stopp

Standardkrav
Där de prioriterade vägsträckorna sträcker
sig längs Torneälven på ett avstånd av 100
meter eller närmare ska trafikanten ges fri
sikt ut mot älven. Detta gäller längs hela
39vänder sig
vägområdet om vägens sida som
5
mot älven.
Längs blåmarkerade sträckor ligger vägen
med vyer mot älvstranden och vid punkt
två och tre i anslutning till odlingsmark.
Även här ska trafikanten kunna se älven
bortom odlingsmarken.
Längs blåmarkerade prickade sträckor
föreslås att ny vy mot älven skapas genom
gallring av trädridå och röjning av sly.
För denna typ av åtgärd krävs särskild
investering.
Kulturvägens sträckning, bredd, och profil
ska bevaras. Ny beläggning och slitlager ska
likna den befintliga.

Allt markarbete i anslutning till artika
vägkanter ska ske med största möjliga
hänsyn och efter samråd med person med
biologisk kompetens och Trafikverket.
Kulturbron ska bevaras intakt och
restaureras eller förstärkas på ett varsamt
sätt så att brons kulturhistoriska värde inte

5

6
882
stopp

98

2

98

3

99

4

vy mot odlingsmark
vy mot älv
potentiell vy mot älv
föreslagen åtgärd
kulturväg
artrik vägkant

403

3

start

99

a, b, c, d
879
2

62

8

start
Skala 1:100 000

Karta över prioriterat område; Vägar längs Torneälven, kring Kengis och Pajala Siffror och bokstäver på kartan visar objekt/vyer som återfinns i tillhörande tabell nästa sida.

försämras. Brons slänt och kon ska vara fri från
vegetation till minst 95%. Området mellan väg
395 och bron (30 meter) ska hållas fritt från
sly.
Arbete
För specifika arbetsinsatser se tabell 5.1.1.
Framtida eventuella investeringar
Inom området finns en befintlig mindre
rastplats som sköts av kommunen. Läget
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är strategiskt cirka sju kilometer väster om
Pajala i direkt anslutning till kulturbro och
med närhet till Torneälven. Älven skymtar
idag mellan skogen. Platsen kan utvecklas till
en statlig rastplats, men finns idag inte med i
framtida investeringsbudget.

392

All skötsel av allén ska utföras av fackman
med biologisk kompetens.

395

e, f

896

Områdesspecifik skötsel

Struves meredianbåge, mätpunkt

Vid Kengis finns många natur- och
kulturvärden som Trafikverket kan informera
om och hur man sköter. Detta görs lämpligen
vid befintlig parkering i anslutning till bruket.
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5. Prioriterade områden
5.1.1 Tabell för områdesspecifik skötsel
Sträcka

Väg nr

Längd (m)

1, start slut

982, 99,
395, 983,
879

30 000

2

879

300

Norr

Vy mot odlingsmark
och vatten

Röjs/slåttras över hela vägområdet en gång/år

a

879

700

Båda

Kulturskyddad
björkallé

Årligen sker:
- Besiktning av fackman med biologisk kompetens. Döda grenar större än 20 mm som kan
utgöra fara tas bort. Grenar större än 10 cm ska
dock inte sågas bort, då snittet kan bli en inkörsport för svamangrepp.
- Manuell röjning till en bredd av två meter
kring träd.
Eventuell uppbyggnadsbeskärning utförs under
juli - september efter samråd med beställaren.
Markarbeten får ej utföras inom rotsystemets
utbredning.

b

879

1480

Båda

Artrik vägkant.
Exempel på
arter: daggkåpa,
strandveronika,
prästkrage, fjälltimotej,
rödblära, blåklocka

Slås/röjs en gång per år mellan 1 augusti till 15
september
Vid eventuell dikning ska anpassad dikning
utföras: alternativt kan ytjorden först läggas åt
sidan för att återföras (på samma ställe som
den togs ifrån)då dikningen är gjord.
Alternativt kan vegetationsöar sparas för
att utgöra fröbank åt de rensade partiernas
återetablering.

c

879

1400

Kulturväg

När ingrepp måste ske i form av kantskärning,
utfyllnad och dikning ska samråd tas med kulturspecialist. Kulturspecialisten ska inför samråd få tillhanda en sammanställning som beskriver vad som planeras samt hur det arbetet
ska genomföras.

403

250

Vy mot vatten

Gallra träd och röja sly en gång/år

3

24

Objekt*

Vägsida

Typ

Skötselåtgärd drift
Hela vägområdet, där vägslänt ansluter direkt
mot jordbruksmark eller vatten röjs ända fram
till öppen mark/vattenbryne en gång per år

Söder
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Ytterligare investeringsbehov**

5. Prioriterade områden
Sträcka

Objekt*

Väg nr

Längd (m)

Vägsida

Typ

Skötselåtgärd drift

Ytterligare investeringsbehov**

4

403

530

Båda sidor

Vy mot vatten och Pajala kyrka

Träd gallras och sly röjs kring brokoner en
gång/år

Egen upphandling

5

983

520

Söder

Potentiell vy mot Pajala
och Pajala kyrka

6

395

430

Norr

Potentiell vy mot
vatten

Informationsskylt
avseende Trafikverket
och skötsel längs
vägen.

d

879

Vid vägslut,
befintlig
parkering

e

395

Kulturbro

f

395

Norr, intill
kulturbro

Gallra träd och röja sly. Avseende
röjning utanför vägområdet ska entreprenören inventera, bevaka och
meddela beställaren när utsiktsvärdena försvinner eller behöver
förbättras längs sträckor med utpekade vyer.
Investeringsbehov

Nya räcken och liknande ska anpassas till
brons utseende och ålder. Åtgärd på kulturbro
måste alltid ske i samråd med Trafikverket.
Skador ska omgående rapporteras till
beställaren. Området mellan väg 395 och bron
(30 meter) ska hållas fritt från sly.
Ny rastplats

Investeringsbehov

*För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt Bilaga B.
**Ingår ej i driftupphanling.

En björkallé kantar väg 879 vid Kengis bruk. Längs vägen
finns artrika vägkanter.

Det är viktigt att sly i vägkanten ej tillåts att växa upp och
skymma vyerna mot Kengisforsen och de öppna markerna.
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Längs väg 395 i anslutning till kulturbron finns idag
en enklare rastplats som kan utvecklas efter särskild
investeringssatsning.
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5. Prioriterade områden
5.2 Vägar kring Tärendö

Området omfattar väg 883, 867, 394 och 853.
Kring Tärendö by möts ett flertal vägar. Flera
av vägarna som möts här har relativt höga
trafikflöden (drygt 400 fordon/dygn). Här
öppnar skogen upp sig för odlade marker
och Kalix- och Tärendöälvarnas stilla vatten.
Bebyggelsen ligger samlat kring Tärendö by
och längs älvarna.
I Tärendö finns flera turistsmål, såsom hotell
med SPA samt hembygdsgård.
Naturmiljö
Odlingslandskapet i Tärendö är utpekat både
för dess kultur- och naturvärden. Stora delar
av området är utpekat som bevarandevärt
odlingslandskap. Längs väg 867, 853 och 883
finns artrika vägkanter.
Kalixälven och Tärendöälven är Natura
2000-områden. Området kring älvarna
omfattas även av riksintresse friluftsliv.

En bågbro förbinder bebyggelsen på Kalixälvens västra sida med Tärendö by. Bågbron är ett kulturobjekt, se bilaga B,
förteckning över objekt. Vy tagen från väg 853 på västra sidan av Kalixälven mot Tärendö by.

Kulturmiljö
Tärendö omfattas av riksintresse kulturmiljö
och är en del av kulturmiljöprogrammet i
Norrbottens län. Värdet består av bymiljön
belägen på olika sidor av älvarna som
grupperats kring sammanflödet av Kalix
och Tärendö älvar. Här finns stora inslag av
bevarad bebyggelse.

26
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5. Prioriterade områden

Från Tärendö by och väg 853, 883 och 867 syns Tärendö kyrka tydligt.

Inom området finns flera kulturobjekt i form
mjölkbord, före detta färjeläger och en bågbro.
Visuella värden
Trafikanter som kommer till Tärendö har
färdats många mil på vägar som omges av
skog. Upplevelsevärdena är få och resan kan
upplevas relativt ensidig. Vid Tärendö öppnar
landskapet upp sig kring älvarna och området
är bebyggt och påverkat av människan.

Här finns välgörande och långa utblickar över
älvarna, det öppna odlingslandskapet och
bebyggelsen kring älvarna.
Tärendö kyrka och bågbron över Kalixälven
är tydliga landmärken att orientera sig efter i
området.
Potential finns att ytterligare utöka kontakten
mellan vatten, väg och landmärken då
slyridåer idag skymmer sikten på vissa
sträckor.
L a n d s k a p s p ro g ra m d r i f t o m rå d e Pa j a l a
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5. Prioriterade områden
OMRÅDETS KVALITETER

•

Utblickar över Kalixälven och Tärendöälven

•

Det öppna odlingslandskapet och bebyggelsen
längs älvarna.

•

Synliga och karaktärsfulla landmärken att
orientera sig efter, Tärendö kyrka och bågbron
från 1935.

Vyerna mot det öppna odlingslandskapet kring Kalixälven och Tärendö är viktiga att bevara. Sly i vägkanten
skymmer sikt över älven. Vy från korsningen mellan väg 883 och 867.

MÅL

Det värdefulla odlingslandskapet samt utblickar mot vatten och bebyggelsen som
kantar älvarna ska kunna upplevas från vägarna. Karaktärsfulla landmärken, såsom
Tärendö kyrka och kulturbron, ska vara väl synliga och ska kunna ses från flera håll i
området.
Vägen och dess sidoområden sköts så att viktiga kvaliteter i form av kulturobjekt och
artrika vägkanter bibehålls och stärks.
28
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5. Prioriterade områden
stopp

c
a

867

Standardkrav
Där de prioriterade vägsträckorna sträcker sig längs
vatten och odlingsmarker ska hela vägområdet
om vägens sida som vänder sig mot vattnet och
odlingsmark röjas/slåttras en gång per år för att ge fri
sikt ut mot vatten och jordbruksmarker.

4
3

Längs blåmarkerade sträckor ligger vägen nära
jordbruksmark som gränsar till älven. Sträckorna
ger även viktiga vyer mot kyrkan och kulturbron.
Vägområdet ska röjas/slåttras en gång per år ända ned
till jordbruksmarken.

39
4

Områdesspecifik skötsel

stopp

3
88

c

b

853

c,d

Längs blåmarkerade prickade sträckor föreslås att ny
vy mot älven skapas genom gallring av trädridå och
röjning av sly. För denna typ av åtgärd krävs särskild
investering.
Kulturobjekt, exempelvis som här mjölkpall och före
detta färjeläge, ska vara i gott skick och skötas så att
deras kulturhistoriska värde bibehåll och förstärks.
Allt markarbete i anslutning till artika vägkanter ska
ske med största möjliga hänsyn och efter samråd med
person med biologisk kompetens och Trafikverket.

Arbete
För specifika arbetsinsatser se tabell 5.1.2.

Karta över
prioriterat
område; Vägar
längs kring
Tärendö. Siffror
och bokstäver
på kartan visar
objekt/vyer
som återfinns i
tillhörande tabell
nästa sida.
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39
4

Kulturbron (väg 883) ska bevaras intakt och
restaureras eller förstärkas på ett varsamt sätt så att
brons kulturhistoriska värde inte försämras. Brons
slänt och kon ska vara fri från vegetation till minst
95%.

2

vy mot odlingsmark
vy mot älv
föreslagen åtgärd
artrik vägkant

Skala 1:50 000
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5. Prioriterade områden
5.2.1 Tabell för områdesspecifik skötsel
Sträcka

Väg nr

Längd (m)

1, start slut

867, 394,
883, 853

20 000

2

394

500

Öster

Potentiell vy mot vatten

3

867

530

Söder

Vy mot odlingsmark
och vatten

Röjs/slåttras över hela vägområdet en gång
per år.

4

867

590

Väster

Vy mot vatten

Röjs/slåttras över hela vägområdet en gång
per år.

Norr

Mjölkpall

Skötsel omfattar röjning, kontroll och åtgärd
av mindre skador och skaderapportering.
Objektets skick kontrolleras en gång per år.
Manuell röjning ska ske med stor försiktighet
en gång per år. Är objektet placerat inom eller
i nära anslutning till vägområde (1-2 m) ska tre
meter röjas så den synliggörs och kulturvärdet
bibehåll.

Kulturbro

Nya räcken och liknande ska anpassas till
brons utseende och ålder. Åtgärd på kulturbro
måste alltid ske i samråd med Trafikverket.
Skador ska omgående rapporteras till
beställaren.
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Objekt*

a

883

b

883

Vägsida

Typ

Skötselåtgärd drift

Ytterligare investeringsbehov**

Hela vägområdet, där vägslänt ansluter direkt
mot jordbruksmark eller vatten röjs ända fram
till öppen mark/vattenbryne en gång per år
Sly röjs och trädridå gallras
Avseende röjning utanför
vägområdet ska entreprenören
inventera, bevaka och meddela
beställaren när utsiktsvärdena
försvinner eller behöver förbättras
längs sträckor med utpekade vyer.
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Mjölkpallen i behov av varsam renovering

5. Prioriterade områden
Sträcka

Objekt*

Väg nr

Längd (m)

Vägsida

Typ

Skötselåtgärd drift

c

867, 853,
883

6300

Båda sidor

Artrik vägkant.
Exempel på arter:
tätört, ögontröst,
smörboll,
strandveronika,
röllika, rödklöver,
kattfot, höstfibbla,
backskärvfrö,vitklöver,
blåklocka, rödblära,

Slås/röjs en gång per år mellan 1 augusti till 15
september
Vid eventuell dikning ska anpassad dikning
utföras: alternativt kan ytjorden först läggas åt
sidan för att återföras (på samma ställe som
den togs ifrån) då dikningen är gjord.
Alternativt kan vegetationsöar sparas för
att utgöra fröbank åt de rensade partiernas
återetablering.

Ytterligare investeringsbehov**

d

853

öster

fd färjeläger

Ingen skötselåtgärd behövs, ligger
200 meter från statlig väg

*För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt Bilaga B.
**Ingår ej i driftupphanling.

Vy ut över Kalixälven och sjö från bro för väg 394.

Vid väg 883 står en mjölkpall som är ett kulturobjekt, se
bilaga B, förteckning över objekt
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I anslutning till väg 853 (200 m) finns ett före
detta färjeläge som är utmärkt som kulturobjekt.
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5. Prioriterade områden
5.3 Vägar kring Junosuando

Området omfattar väg 395, 886 0ch 869.
Kring Junosuando by möts ett flertal vägar.
Flera av vägarna som möts här har relativt
höga trafikflöden (drygt 400 fordon/dygn).
Här öppnar skogen upp sig för odlade marker
och Torneälvens stilla vatten. I området finns
goda förutsättningar för fisketurism genom
närheten till Torneälven, Tärendöälven
och alla småsjöar som är belägna söder om
Junosuando. Längs vägarna i området finns
iordningställda fiskerastplatser.
Från väg 395 samt 886 vid Junosuando ges
vida utsikter över ett öppet jordbrukslandskap,
där åkrar och ängar löper ända ned mot
älvstranden. Längre österut möter skogen
älven och från väg 395 ges fina utblickar mot
Torneforsen.
Naturmiljö
Odlingslandskapet kring Junosuando är
utpekat som bevarandevärt odlingslandskap.

Vy från väg 888 på bro över Torneälven och det öppna odlingslandskapet i Junosuando. Sly i vägbanken är på väg att växa upp
och skymma utsikten över älven.

Kalixälven och Tärendöälven är Natura
2000-områden. Området kring älvarna
omfattas även av riksintresse friluftsliv.

Kulturmiljö
I östra delen av området vid Tornefors
och Palokorva finns riksintressen för
kulturmiljön. Palokorva är också en del av
kulturmiljöprogrammet i Norrbottens län.
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Värdena består av en bruksmiljöer med
masugnar. Palokorva är välbevarad medan
Tornefors är en ruin. Såväl Tornefors som
Palokorva ingår i Kengisverken.

5. Prioriterade områden

Vy från väg 395 över det öppna odlingslandskapet och vidare mot Torneälven i Junosuando. Det är viktigt att sly i vägkanten inte tillåts växa upp och skymma utsikten över odlingsmarkerna och
älven.

Visuella värden
Trafikanter som kommer till Junosuando har
färdats många mil på vägar som omges av
skog. Upplevelsevärdena är få och resan kan
upplevas relativt ensidig. Kring Junosuando
öppnar landskapet upp sig kring älven
och området är bebyggt och påverkat av
människan.

Längs vägarna i byn Junosuando ges vida
utblickar över jordbruksmarker som möter
Torneälvälven. Öster om Junosuando längs väg
395 är Torneforsen väl synlig från vägen.
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5. Prioriterade områden
•

OMRÅDETS KVALITETER

Junosuando och Torneälven

Vy från väg 395 vid Huhtanen över Torneälven och fiskare. Sly i vägbanken är på väg att växa
upp och skymma utsikten över älven.

MÅL

Vägarna sköts så att utblickarna mot vatten och odlingslandskap bibehålls
och stärks.

34

Levande odlingslandskap i anslutning till byn
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•

Utblickarna över Torneälven

•

De många småsjöarna söder om Junosuando.

5. Prioriterade områden
Områdesspecifik skötsel
stopp

stopp

5

4

5
39

Längs blåmarkerade sträckor
ligger vägen på bank över eller 395
nära Torneälven . Vägområdet ska
röjas/slåttras en gång per år ända
ned till vattenbrynet.

88

6

Standardkrav
Där vägen löper genom
jordbruksmark och längs vatten
ska hela vägområdet röjas/slåttras
mot dessa områden en gång per år
för att ge fri sikt över vatten och
öppna marker.

Arbete
För specifika arbetsinsatser se
tabell 5.1.3.

3
2
start

9

86

6
vy mot odlingsmark
vy mot älv
föreslagen åtgärd

Söder om Junosuando finns många småsjöar.
Vy från väg 869 vid Salmijärvi. Sly vid
broräcket skymmer utsikten över sjön.

start

Skala 1:50 000

Karta över prioriterat område; Vägar längs kring Junosuando. Siffror och bokstäver på kartan visar objekt/vyer som återfinns i
tillhörande tabell nästa sida.
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5. Prioriterade områden
5.3.1 Tabell för områdesspecifik skötsel
Sträcka

Objekt*

Väg nr

Längd (m)

1, start slut

395, 886
869

20 200

2

869

250

Väster

Vy mot vatten

Röja sly runt broräcke

3

395

1000

Öster

Vy mot vatten

Gallra träd och röja sly

4

886

650

Båda sidor

Vy mot odlingsmark
och vatten

Gallra träd och röja sly

5

395

400

Norr

Vy mot odlingsmark
och vatten

Röja sly

Öster

Vy mot vatten

Röja sly

6
395
300
*För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt Bilaga B.
**Ingår ej i driftupphanling.

Vägsida

Typ

Skötselåtgärd drift

ytterligare investeringsbehov**

Hela vägområdet, där vägslänt ansluter direkt
mot vatten och jordbruksmark röjs ända fram
till vattenbrynet/öppen mark en gång per år
Egen upphandling

Samtliga sidor om bro
Egen upphandling

Österut om Junosuando möter skogen älven och från väg 395 ges fina utblickar mot älven och Torneforsen.
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5. Prioriterade områden
5.4 Väg 99 längs Torneälven och Finland

Väg 99 är en del av den så kallade
Norrskensvägen som är en gemensam
satsning (finsk-svensk-norsk) för att skapa en
attraktiv turistväg genom Nordkalottområdet.
Vägen har på denna sträckning relativt höga
trafikflöden (drygt 400 fordon/dygn).
På svenska sidan följer Norrskensvägen
riksväg 99 från Haparanda till Karesuando. På
nätet har Norrskensvägen en egen hemsida:
http://www.northernlightsroute.com/
I området finns goda förutsättningar för
fisketurism. På sträckan finns ett flertal
iordningställda fiskerastplatser med utedass,
lägereldar och ibland en byggd kåta. Vägen
passerar ett antal bäckar som rinner ut i älven.
Naturmiljö
Odlingslandskapet kring Kardis och Jarhois är
utpekat som bevarandevärt odlingslandskap.
Torneälven är Natura 2000-område och
omfattas även av riksintresse friluftsliv.
Längs vägen kring Jarhois finns artrika
vägkanter.
Kulturmiljö
Inom det prioriterade området finns inga
utpekade kulturvärden utöver ett antal
fornlämningspunkter.

Vy från väg 99 över odlingsmarker mot Torneälven. På andra sidan älven syns Finland.

Visuella värden
På den prioriterade sträckan öppnar skogen
upp sig för odlade marker och Torneälvens
stilla vatten. Trafikanterna ges här vida
utblickar över ett öppet jordbrukslandskap
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med enskilda äldre gårdar. Bortom dessa syns
älven och på andra sidan vattnet synliggörs
grannlandet Finland.
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5. Prioriterade områden
•

OMRÅDETS KVALITETER

Torneälven över till Finland.

Vy från väg 99 vid Kardis. I anslutning till odlingsmarkerna ligger äldre gårdsbebyggelse. Bakom odlingsmarkerna flyter
Torneälv och skogen som skymtar är på den finska sidan om älven.

MÅL

Vägen sköts så att utblickarna mot vatten och odlingslandskap bibehålls och stärks.
Vägen och dess sidoområden sköts så att viktiga kvaliteter i form av kulturobjekt och artrika
vägkanter bibehålls och stärks.
38

Levande odlingslandskap och utblickarna över
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5. Prioriterade områden
Områdesspecifik skötsel
Standardkrav
Där vägen löper genom jordbruksmark ska
hela vägområdet röjas/slåttras en gång per år
för att ge fri sikt över de öppna markerna och
vidare mot Torneälven. Detta gäller för vägens
östra sida.

vy mot odlingsmark
vy mot älv
potentiell vy mot älv
artrik vägkant
föreslagen åtgärd

stopp

Längs blåmarkerad sträcka (1) ligger vägen på
bank över Torneälven. Vägområdet ska röjas/
slåttras en gång per år på hela banken ned till
jordbruksmark.

2

Längs blåmarkerad prickad sträcka föreslås att
vy ner mot älven förbättras genom gallring av
träd och röjning av sly. För denna typ av åtgärd
krävs särskild investering.

3

99

Allt markarbete i anslutning till artika
vägkanter ska ske med största möjliga hänsyn
och efter samråd med person med biologisk
kompetens och Trafikverket.

4
a

5

Arbete
För specifika arbetsinsatser se tabell 5.1.4.

9

85

start

Skala 1:100 000
Karta över prioriterat område; Väg 99 längs Torneälven och Finland. Siffror och bokstäver på kartan visar objekt/vyer som
återfinns i tillhörande tabell nästa sida.
85
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5. Prioriterade områden
5.4.1 Tabell för områdesspecifik skötsel
Sträcka

Objekt*

Väg nr

Längd (m)

Vägsida

1, start-slut

99

16 000

Östra

2

99

150

Östra

Vy mot odlingsmark
och vatten

3

99

900

Östra

Vy mot odlingsmark
och vatten

4

99

100

Östra

Potentiell vy mot vatten

5

99

240

Östra

Vy mot odlingsmark

99

4000

Båda sidor

Artrik vägkant. Exempel på arter: smörboll,
vitklöver, ängsskallra,
rödklöver, ögontröst,
daggkåpa, strandveronika, ormrot, prästkrage, skogskovall, röllika,
rödblära, backskrävfrö,
brudborste

a

Typ

Skötselåtgärd drift
Hela vägområdet, där vägslänt ansluter direkt
till jordbruksmark röjs ända fram till de öppna
markerna en gång per år
Röja sly på hela vägbanken i anslutning till
räcke

sly röjs och trädridå gallras. Avseende röjning utanför vägområdet
ska entreprenören inventera, bevaka och meddela beställaren när utsiktsvärdena försvinner eller behöver förbättras längs sträckor med
utpekade vyer.
Slås/röjs en gång per år mellan 1 augusti till 15
september.
Vid eventuell dikning ska anpassad dikning
utföras: alternativt kan ytjorden först läggas åt
sidan för att återföras (på samma ställe som
den togs ifrån)då dikningen är gjord.
Alternativt kan vegetationsöar sparas för
att utgöra fröbank åt de rensade partiernas
återetablering.

*För objekt avses av Trafikverket utpekade vägobjekt Bilaga B.
**Ingår ej i driftupphanling.
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ytterligare investeringsbehov**
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5. Prioriterade områden
5.5 Uppföljning av målen
För att säkerställa att målen uppfylls ska följande åtgärder/kontroll vidtagas:
Ansvarsområde

Ansvarig

Kontroll

Utförande av skötsel enligt tabell områdesspecifik skötsel

Driftentreprenör

Rapportering till beställare

Uppföljning av skötsel enligt tabell områdesspecifik skötsel

Driftledare

Inspektion görs en gång per år av driftledare

Kontroll av slåtter för artrika vägkanter 1 ggr/år

Driftledare

Inspektion görs en gång per år av driftledare

Uppföljning av status för utpekade värden
natur- och kulturmiljöer, kulturobjekt, artrika vägkanter mm
visuella värden, vyer

Miljöspecialist
Landskapsarkitekt

Inventering görs i samband med ny driftupphandling
- av person med relevant kompetens
- av person med relevant kompetens

L a n d s k a p s p ro g ra m d r i f t o m rå d e Pa j a l a

2010-10-29

41

6. Generell skötsel av landskapets värden
För att uppfylla målen för landskapets naturmiljö-, kulturmiljö- och visuella värden ska de viktigaste kvaliteterna skötas så att deras värde bibehåll eller stärks. Målen innebär att ett objekt
ska skötas enligt respektive punkt nedan.
Skötselinstruktionerna har samma uppdelning som Standardbeskrivningen, SBD där Standardkrav avser förhållanden som ska var uppfyllda när åtgärd utförts inom i SBD angivna tidskrav,
och Arbete avser specificerade krav vid utförande.
6.1 Odlingslandskap

6.3 Kulturbroar

Arbete
Vid utbyte av vägutrustning som belysning,
räcken, skyltar, vägmarkering mm ska detta
upprättas i samråd med beställaren. Hänsyn
tas till lokal byggnadstradition vad gäller
materialval, färgsättning och proportioner.

Bron ska bevaras intakt och restaureras eller
förstärkas på ett varsamt sätt så att brons
kulturhistoriska värde inte försämras.

Standardkrav
I odlings-, ängs- eller betetsmarkslandskap ska
vägområdet hållas fritt från sly och slåtter ska
ske inom hela vägområdet en gång per år.

6.2 Kulturvägar

Standardkrav
Vägarnas sträckning, bredd, småskaliga diken
och vägkropp ska bevaras. Ny beläggning eller
slitlager ska likna den befintliga.
Arbete
När ingrepp måste ske i form av kantskärning,
utfyllnad och dikning ska samråd tas med
kulturspecialist. Kulturspecialisten ska inför
samråd få tillhanda en sammanställning som
beskriver vad som planeras samt hur det
arbetet ska genomföras.
42

Standardkrav
Broarnas slänt och kon ska vara fri från
sly högre än 0,5 m. Kon ska vara fri från
vegetation till minst 95%.

Arbete
Nya räcken och liknande ska anpassas till
brons utseende och ålder. Åtgärd på kulturbro
måste alltid ske i samråd med Trafikverket.
Skador ska omgående rapporteras till
beställaren.

6.4 Alléer

Arbete
Besiktning av allé ska ske årligen av fackman
med biologisk kompetens. Döda grenar större
än 20 mm som kan utgöra fara ska tas bort.
Grenar med större diameter än 10 cm ska
dock inte sågas bort, eftersom såret kan bli en
inkörsport för svampangrepp.
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Manuell röjning ska årligen ske runt allé- och
solitärträd till en bredd av 2 m. Sly och annan
hög vegetation som skuggar trädens stammar
ska röjas bort.
All skötsel av alléträd, såsom plantering,
beskärning, avverkning etc ska utföras på ett
fackmannamässigt vis. Beskärning får endast
utföras av personer med utbildning och
kompetens i beskärningsteknik.
Uppbyggnadsbeskärning görs för att
vidmakthålla trädens kvalitet. På björkar
i Norrbotten ska beskärning utföras på
sensommaren, juli-september. Trädens behov
av uppbyggnadsbeskärning rapporteras till
driftledare innan åtgärd.
För att undvika att allé- och solitärträdens
rötter, stam, gren- eller bladverk skadas
ska markarbete inte utföras i rotsystemets
utbredning. En tumregel är att rotsystemet är
ungefär lika brett som trädets krona.

6.5 Kulturobjekt

Standardkrav
Milstenar, kilometerstolpar, vägvisare och
andra liknande vägobjekt ska vara i gott skick
och skötas så att deras kulturhistoriska värde
bibehålls eller stärks.
Arbete
Skötsel av milstenar och liknande
vägobjekt omfattar röjning, rengöring,
kontroll och åtgärd av mindre skador
och skaderapportering. Objektens skick
kontrolleras en gång per år.

6. Generell skötsel av landskapets värden
Milstenar/stolpar och fundament ska
rengöras en gång per år. Rengöring innebär att
milstenar/stolpar invid saltade vägar tvättas
med rent vatten. Åtgärdsbehov i form av
mossborttagning ska noteras och anmälas till
beställaren. Återställning av raserat fundament
ingår i skötseln om skadan är liten, dvs om
åtgärden kan utföras med handkraft.
Manuell röjning och slåtter ska ske med
stor försiktighet kring varje stolpe, sten
eller fundament en gång per år. Kring
milsten/stolpe som är placerad inom eller
i nära anslutning (1-2 m) till vägområde
ska 3 meter röjas, så att den synliggörs och
kulturmiljövärdet bibehålls.
Vid markingrepp som kan påverka
fornlämningarna eller den omgivande miljön
ska samråd ske med länstyrelsen. Skador på
milstenar och liknande vägobjekt ska utan
dröjsmål anmälas till beställaren.

6.6 Artrika vägkanter

Standardkrav
Artrika vägkanter i Pajala driftområde slås/
röjs en gång per år, mellan 1 aug - 15 sept.
Arbete
Markarbeten längs artrika vägkanter kan få
negativa konsekvenser för floran. Om/när
ingrepp i form av kantskärning, utfyllnad,
breddning och dikning måste ske ska detta
göras med största möjliga hänsyn och endast
efter samråd med person med biologisk
kompetens och Trafikverket.

Vid eventuell dikning ska sk anpassad
dikning utföras. Detta kan göra på olika sätt,
ett alternativ är att först lägga ytjorden åt
sidan, därefter fördjupa diket och till sist
återföra vegetationsjorden (som innehåller
fröbanken). Observera att jorden måste
återföras till samma ställe som den togs ifrån.
Alternativt kan vegetationsöar sparas för
att utgöra fröbank åt de rensade partiernas
återetablering.

6.7 Stenmurar

Standardkrav
I samband med röjning/slåtter av sidoområdet
ska röjning/slåtter ske fram till stenmurens
kant så att den hålls synlig från vägen.

6.8 Skyddad natur och kultur

Med skyddad natur och kultur avses
nationalparker, naturreservat och Natura
2000-områden samt områden av riksintresse
för natur- och kulturmiljövården.
Standardkrav
Vägar som passerar genom, eller intill, skyddade
områden ska enligt Trafikverkets nationella
mål skötas enligt gällande skötsel-, eller
vårdplan för området. Vägarnas drift- och
underhåll får inte ha negativ inverkan på de
värden som skyddas.

6.9 Vattendrag och Våtmarker

Standardkrav
Vägar får inte skapa vandringshinder eller
långvarig grumling av vatten under och efter
vägåtgärd.
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Arbete
Dikesrensningar ska göras med stor
försiktighet och endast till befintligt djup och
bredd. För att minimera grumling ska dikena
inte rensas ända fram mot vattendrag.
Kontroll och skötsel av trummor ska utföras.
Byte av vägtrummor ska ske på ett sådant
sätt att de inte utgör vandringshinder för
vattenlevande djur. Närmast vattnet ska
läggas ett erosionsskydd för att undvika
grumling i vattendraget. Området utanför
erosionsskyddet täcks med vegetation eller
ev. jord från platsen. Vid byte av vägtrumma
ska samråd ske med Trafikverket. Efter
utförda vägåtgärder läggs det befintliga
vegetationsskiktet tillbaka för att platsen skall
behålla sin naturliga karaktär.

6.10 Visuella värden/vyer

Standardkrav
Visuella värden såsom vyer och utpekade
landskapsrum enligt bilaga C, skall kunna
upplevas från vägen.
Visuella värden såsom vyer och utpekade
landskapsrum enligt bilaga C, röjs/slåttras
över hela vägområdet en gång per år.
Arbete
Avseende röjning utanför vägområdet ska
entreprenören inventera, bevaka och meddela
beställaren om utsiktsvärdena försvinner eller
kan förbättras längs sträckor med utpekade
vyer och landskapsrum enligt bilaga C.
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