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INLEDNING

1.1

Vad är en översiktsplan?

1.2

Organisation

Översiktsplanen utgör kommunens nuvarande
bedömning av hur mark och vattenområden i
stora drag kommer att användas och hur bebyggelsen utvecklas under de närmsta 10-15 åren.

För arbetet med översyn av översiktsplanen har
en ledningsgrupp, som består av planberedningens politiker, medverkat. Arbetsgruppen för
översiktsplanearbetet består av planberedningens
tjänstemän.

Översiktsplanen innehåller tre viktiga funktioner; en vision för kommunens framtida
utveckling, vägledning för kommunens och
andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändningen samt en dialog mellan kommunen
och staten om de allmänna intressenas innebörd,
avgränsning och tillgodoseende.

Stadsarkitektkontoret har ansvarat för framtagande av översiktsplanen. SWECO FFNS har
medverkat som konsult i planarbetet. Under
planarbetets gång har kontinuerlig kontakt tagits
med övriga tjänstemän inom kommunen.

1.3

Tidigare översiktsplan för Mora
kommun

Syfte

Enligt 4 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska
översiktsplanen redovisa de allmänna intressen
och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas
vid beslut om mark- och vattenanvändning.
Riksintressen enligt miljöbalkens 3 och 4 kapitel
ska anges särskilt.

Under 1990 påbörjades arbetet med kommunens
första översiktsplan. Översiktsplanen för Mora
kommun antogs av kommunfullmäktige 199406-20 (laga kraft 1994-07-20). Till denna plan
hör ett antal fördjupade översiktsplaner, se
kapitel 6.1 planer.

Av översiktsplanen ska framgå:
• grunddragen i fråga om avsedd användning av
mark- och vattenområden
• kommunens syn på hur den byggda miljön
ska utvecklas och bevaras
• hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer
• planens innebörd och konsekvenser ska kunna
utläsas utan svårighet

Rullande planering
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet minst en gång under mandattiden. Kommunfullmäktige i Mora har 1998-11-30 beslutat att
1994 års översiktsplans intentioner fortfarande
är aktuella med hänsyn till nya förutsättningar
m m som har uppkommit efter det att planen
upprättades och vann laga kraft.
Arbetet med översynen av översiktsplanen startade hösten 2003. Under 2004 har ett planeringsunderlag ställts samman. Under våren 2005 hölls
ett brett samråd med allmänheten, intresseorganisationer, angränsande kommuner samt statliga
myndigheter.

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och den styr inte heller när projekt eller
planer ska genomföras. Det är först vid prövningen av detaljplaner/områdesbestämmelser
eller marklov/bygglov eller andra beslut enligt
t ex miljöbalken, väglagen som enskilda intressen vägs mot allmänna intressen.

Efter bearbetning av ställdes översiktsplanen ut
under nov-dec 2005. Inkomna synpunkter under
utställningen är sammanställda i ett utlåtande
daterad 2006-02-24.

Planen är en viktig grund för både större samhällsinvesteringar och för bevarande och utveckling av värdefulla tillgångar t ex natur- och
kulturmiljöer.

Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2006. I enlighet med fullmäktiges beslut har tillägg/ändring gjorts i texten under avsnitt 5.5 under rubrikerna Strålningsminimerade områden och Miljömål.
Planen vann laga kraft den 19 juli 2006.

Översiktsplanen utgör även ett övergripande
program för efterföljande planering enligt planoch bygglagen som exempelvis fördjupningar av
översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Syftet med planen kan sammanfattas i följande
punkter:
• förbättrad handlingsberedskap
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1.4

1.5

Kommunens
målsättningar

I översiktsplanen gäller följande kapitelindelning:
Kapitel 1 Inledning redovisar vad en översiktsplan är, syftet med planen samt de kommunala
målsättningar som finns som berör översiktsplanen.

• Mora ska vara en kommun med god
livskvalitet i en attraktiv Siljansregion.

Kapitel 2 Utvecklingsfrågor ger en aktuell och
kortfattad nulägesbeskrivning av kommunen och
lyfter fram de frågor som bedöms viktiga för en
positiv utveckling.

• Planeringen ska inriktas på långsiktigt
hållbar utveckling, där bygdens kulturoch naturvärden är viktiga tillgångar.

Kapitel 3 Hållbar utveckling redovisar de
nationella, regionala och kommunala miljökvalitetsmålen. Dessutom redovisas de miljömål
som är viktiga för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen.

• Kommunens näringsliv och turismen samt
utbildningsmöjligheter ska utvecklas och
stärkas.
För att uppnå dessa mål ska översiktplanen:
•

•

•

•

•

•

•

Översiktsplanens
uppläggning

Översiktsplanen finns både som ett digitalt
dokument och som pappersutgåva. I den digitala
planen finns länkningar till länsstyrelsens RUM
(Regionalt Underlags Material), Detta material
är en sammanställning av underlag från centrala
statliga myndigheter och redovisar statens anspråk på användningen av mark- och vattenområden. I den digitala planen finns även länkningar till viktiga hemsidor. I pappersutgåvan
saknas dessa länkningar.

De övergripande målen för arbetet med
kommunens översiktsplan är:

1
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• stärkt samordning med övrig kommunal
planering
• ökad kunskap om och samordning mellan
samhällsbyggnads- och miljöfrågor i
kommunen
• förenklat arbete med detaljplaner och bygglov
• bättre information om kommunens
översiktliga planering till olika intressenter
• underlag för myndigheters beslut och
prövning

juni 2006

Kapitel 4 Allmänna intressen ger en redovisning av de intressen som ska beaktas vid beslut
som rör, mark- och vattenanvändningen. Under
varje ämnesområde redovisas också riktlinjer för
hur intresset ska beaktas.

ge förutsättningar för ett varierat boende som
präglas av trygghet, integrering och social
mångfald med möjligheter till arbete, utbildning, vård och omsorg samt fritidsaktiviteter.
stödja utvecklingen av ett vackert, attraktivt
Mora centrum, som präglas av ett rikt utbud
på bostäder och service.
stärka boendekvaliteter i byarna, genom att
bevara och utveckla karaktärsdragen i
bebyggelsen och så långt som möjligt
underlätta att bygga och bo i byar och på
landsbygden.
verka för att byar och fäbodars kulturmiljöer
med sin särprägel ska kunna upplevas även i
framtiden.
ge förutsättningar för utveckling av ett starkt
näringsliv som även inkluderar turism och
handel.
verka för förbättring av infrastruktur och
kommunikationer.
stödja en miljömässigt hållbar utveckling,
med utgångspunkt från kommunens energiplan, miljö- och naturvårdsplan med de
kommunala miljömålen.

Kapitel 5 Miljö och riskfaktorer redovisar hur
frågor som har med miljö, säkerhet och riskfaktorer att göra ska beaktas.
Kapitel 6 Planer och bestämmelser redovisar
fördjupade översiktsplaner och detaljplaner samt
bestämmelser och allmänna riktlinjer såsom
strandskydd, bygglov, byggnadsfritt avstånd
m m.
Kapitel 7 Landsbygdsutveckling redovisar riktlinjer för lokalisering och utformning av ny
bebyggelse i byar, fäbodar och på landsbygden i
övrigt.
Kapitel 8 Översiktsplanens delområden, redovisar en indelning av kommunen i områden med
rekommendationer för olika allmänna intressen.
Kapitel 9 Översiktsplanens konsekvenser redovisar vilka konsekvenser som de åtgärder som
föreslås i översiktsplanen innebär.
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Dagens Mora kommun
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Mora och Siljansregionen

Mora kommun utgör regionalt centrum i Siljansregionen och är en kulturbygd med både tradition och framtidsplaner. Idag bor cirka 20 100
invånare i kommunen. Befolkningstätheten är
7,1 invånare per kvadratkilometer, vilket är en
relativt låg täthet.
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Utvecklingsfrågor

Siljansbygden är ett populärt turistmål och bygden är den största turistdestinationen i Sverige
utanför de tre storstadsområdena.

Mora ligger cirka 31 mil från Stockholm och 33 mil från Oslo

Mora i regionen

3

Översiktsplan för Mora kommun
De fem kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen,
Rättvik och Leksand har gemensamt bildat
kommunalförbundet Region Siljan. Region
Siljan ska genom konkreta samverkansprojekt
och gemensamt uppträdande stärka Siljansregionen och dess näringsliv. Utgångspunkten
för verksamheten är kommunernas tillväxtavtal.
Region Siljan har sitt säte i Mora.

2.2

Framtidsfrågor

Differentierat näringsliv
Ett antal insatser för att stärka näringslivet i
kommunen och regionen har påbörjats de
senaste åren, några projekt är; Ramprogram för
att främja näringslivsutvecklingen i Moras byar
– genom ramprogrammet kan nya företag
skapas, servicen stärkas och boendemöjligheterna i byarna utvecklas. Leva vid Siljan – ett
EU-projekt som genom konkreta samverkansprojekt och gemensamt uppträdande kan stärka
Siljansregionen och dess näringsliv. Kommunen
vill utveckla möjligheter till strandnära boende
vid både Siljan och Orsasjön.

Befolkningsutveckling
Folkmängden i Mora uppgick 2004-12-31 till
20 083 personer. Genom bl a ett ökat samarbete
mellan kommunerna i Siljansregionen och
marknadsföring av Siljansbygden som en god
boendemiljö bedöms befolkningen i Mora att
öka med mellan 200 och 300 personer fram till
år 2010, för att då uppgå till 20 300 personer.
Folkökningen under 2002 och 2003 har främst
skett genom ökad inflyttning till kommunen.

Utveckla turismen
Siljansbygden med dess särpräglade natur- och
kulturlandskap är ett populärt turistmål under
både sommar och vinter.
Det finns dock fortfarande mycket kvar att
utveckla inom turismnäringen. Till exempel kan
säsongerna förlängas. Svampplockning och fiske
kan marknadsföras bättre, tillgängligheten till
befintliga naturreservat kan förbättras ytterligare
och båttrafiken kan utökas. Planer finns att
utveckla vattenvägarna så att det kan bli möjligt
att färdas längs kanalsystemet från Runn till
Orsasjön.
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De turistattraktioner som idag finns i regionen
måste underhållas på ett sådant sätt att dess
attraktionskraft bevaras.

Befolkningsprognos

Trots att turismen genererar många arbetstillfällen finns potential att öka entreprenörskapet i kommunen. För att skapa fler arbetstillfällen bör turismen uppmärksammas som en
basnäring som går att leva på. Mer om turism
finns att läsa i kapitel 4.6

Näringsliv och turism – i fokus
Siljansbygden är ett populärt turistmål och under
de senaste åren har turistnäringen ökat. I bygden
finns också ett varierat näringsliv med ett flertal
verkstadsindustriföretag. Turismen gynnar olika
hantverk inom kommunen och har ökat detaljhandeln i regionen. Turismen genererar många
arbetstillfällen.Totalt genereras i Siljansregionen
1400 heltidssysselsatta och 2000 säsongsanställda personer.

Utveckla Siljansregionen
Siljansbygdens framtid bygger på samverkan
och en gemensam syn på utvecklingen av
regionen. Utbildning och kompetensutveckling
är viktiga utvecklingsfaktorer. Det av Siljanskommunerna bildade kommunalförbundet
Region Siljan driver ett antal projekt för tillväxt
och utveckling inom Siljansregionen – bland
annat har Siljansutbildarna AB bildats, som
verkar för möjligheten att studera utan att flytta
från bygden.
Ett annat projekt är Träkraft Siljan – där de
starka trähantverkstraditioner som finns i

4
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regionen ska utvecklas och stärkas genom högre
utbildning.

region Dalarna att riksväg 70 och Dalabanan
rustas upp till högre standard.

Samarbetsprojektet Leva vid Siljan ska bland
annat underlätta näringslivets nyrekrytering i
samband med stundande stora pensionsavgångar. För att klara den nödvändiga nyrekryteringen måste fler människor upptäcka att
trakten inte bara är ett turistmål under semestern,
utan också en plats som har många fördelar ur
både boende- och arbetssynpunkt. Siljansbygden
marknadsförs därför som ett attraktivt område,
både för inflyttare och för företagsetableringar.
Mer om näringslivets utveckling finns att läsa i
kapitel 4.2.

När det gäller biltrafiken går idag en stor del av
genomfartstrafiken genom centrala Mora. För att
avlasta centrum har en ny förbifart utretts norr
om Mora. Ett genomförande av förbifarten är
viktig eftersom det markant skulle avlasta biltrafiken i centrala Mora.
Mora-Siljan Flygplats har stor regional betydelse
för hela norra Dalarna. Det är dock stor turbulens kring flyget och det har bl a problem med
vikande passagerarantal.
Kommunen vill verka för att ett nytt öst-västligt
vägstråk mellan Hudiksvall/Söderhamn – Oslo
utvecklas. Stråket binder bl a samman turistmålen Siljansområdet och närliggande områden i
Sälenfjällen och Trysil på norska sidan. Mer om
kommunikationer finns att läsa i kapitel 4.4.

Goda utbildningsmöjligheter
I Mora finns såväl grundskolor som gymnasieskola. Genom Siljansutbildarna finns också
högskoleverksamhet med bland annat distansundervisning, program och kvalificerad yrkesutbildning. Gymnasiet har ett flertal program
med riksintag.

Energicentrum
För att kunna skapa en hållbar region med uthålliga energisystem har tankar om etablering av
ett energicentrum vuxit fram.

I kommunen finns också Mora folkhögskola och
studieförbund. Venjan Glob är ett EU-projekt
som via MKFC (Mångkulturellt folkbildningscentrum) har haft försöksutbildning inom IT.

Syftet med energicentrum är att skapa utveckling och tillväxt i regionen. Detta ska ske i samverkan med andra regioner, universitet, högskolor, berörda myndigheter och aktörer i
regionen. Energicentrum ska verka för en hållbar
region med uthålliga energisystem. Tankar och
idéer hos aktörer inom regionen ska tillvaratas
och utvecklas i energicentrum som ska ha
resurser och kompetens för att vara den draghjälp som behövs för att utveckla goda projektidéer. En utveckling av projekten ska stärka
befintliga och skapa nya företag. De i regionen
mest intressanta och utvecklingsbara områden
att arbeta med är bioenergi och geotermi.

För fortsatt utveckling av Siljansregionen
behöver utbildningsmöjligheterna säkras och
utvecklas.

Bra kommunikationer
Goda kommunikationer är strategiskt viktiga för
kommunens framtida utveckling. Kommunen
har ett väl utbyggt kommunikationsnät med
flygplats, person- och godstrafik på järnväg,
linjebusstrafik samt övrig trafik på allmänt och
enskilt vägnät. Det är viktigt för Mora och

För mer information kring turism och utveckling i Siljansregionen se Region Siljans hemsida:
http://www.regionsiljan.se, och Siljans Turism AB:s hemsida: http://www.stab.se
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De högsta partierna finns i den norra delen av
kommunen. Här finns bland annat ett lågfjäll
och toppar över 700 meter över havet: Anjosvarden (764 m ö h) och Knausåsen med den
högsta punkten inom kommunen, 787 m ö h.

Historisk förankring

Geologi och klimat
Kommunen ligger inom den så kallade Norrlandsterrängen, som karakteriseras av ett
bergkullelandskap med storkuperad terräng.

De lägsta partierna är Siljansbäckenet och Österdalälvens dalgång. De har legat under högsta
kustlinjen (HK) och består till största delen av
den gamla havsbottnens sedimentjordar. Här
finns huvuddelen av bebyggelsen och nästan all
odlad mark. Odlingslandskapet under HK
kännetecknas av stora, täta, väl åtskilda byklasar
med omkringliggande uppodlad mark i utpräglat
flack terräng. Odlingslandskapet mellan byarna
bildar relativt sammanhängande öppna marker
som delvis håller på att växa igen.

För cirka 360 miljoner år sedan träffades Siljansområdet av en stor meteroit. Nedslaget skapade
en väldig krater som än idag formar landskapet.
Inom denna krater har spillror av den lagrade
berggrunden som annars skulle ha eroderats bort
bevarats. Formationen kallas Siljansringen och
innehåller fossilrik kalksten, lersten och sandsten. Siljansringen omfattar bl a Siljan och
Orsasjön.

Väster om Siljan är däremot byarna och den
uppodlade marken väl åtskilda med omfattande
impediment och skogspartier.
Den magraste jordmånen finns i de byar, som
ligger efter Österdalälvens slingrande stränder
och i det säregna deltalandskap, som älven bildat
mellan Siljan och Orsasjön med byarna Öna,
Östnor, Kråkberg, Selja och Långlet.
De områden, som ligger ovanför högsta kustlinjen (HK), är barrskogstäckta, relativt sjöfattiga men myrrika, speciellt i Venjanstrakten
och markerna väster därom. Bebyggelsen ligger
framför allt efter Vanåsystemet. Venjansbyarna
Stutt, Knås och Västbygge har sina åkrar på älvsediment bestående av sand och grovmo.
Gävunda, Kättbo och Landbobyn är relativt ung
bygd i nära kontakt med vattendrag.

Den mest förekommande jordarten i kommunen
är morän, vilken helt dominerar kommunens
västra och norra delar.
Mora ligger inom den kalltempererade delen av
Sverige med kalltempererat skogs- och sjöklimat. Sverige är indelat i åtta odlingszoner och en
Fjällregion med odlingszon I längst söderut.
Mora kommun berörs av tre odlingszoner,
odlingszon V, VI och VII.

Bebyggelsen i byarna
Den mest utvecklade jordbruksbygden med de
största byarna har varit Morkarlby, Noret, Färnäs, Nusnäs, Utmeland och vissa byar på Sollerön.

Klimatet i Mora borde egentligen vara mycket
kärvare, men Golfströmmen och raden av lågtryck med varma luftströmmar från sydväst gör
klimatet mildare. Berg och fjäll tvingar upp luftmassorna vilket gör att kommunen hamnar i
nederbördsskugga.

Inom Siljansbygden finns en ålderdomlig timmerhuskultur. Här återfinns landets största koncentration av gamla timmerhusbyggnader . De
äldsta kända timmerhusen är daterade till slutet
av 1200-talet, men den övervägande delen är
sannolikt från 1700-talet och framåt.

Landskapet
Mora kommun utgörs i huvudsak av kuperad
skogsterräng förutom utmed Siljans och Orsasjöns stränder, Österdalälvens dalgång, Sollerön
och delar av stränderna utmed Vanån och
Venjansjön.

För mer information kring utvecklingsfrågor i Mora, se kommunens hemsida www.mora.se
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Utvecklingsfrågor

Översiktsplan för Mora kommun

Innehåll

Kumbelnäs
En karakteristisk typ av bebyggelse med mycket
gamla anor är den så kallade holbebyggelsen.
Här ligger täta byklasar eller gårdsklungor på
moränbackar i sedimentslättlandskapet.
En annan typ av bymiljö är den så kallade radbyn. Ett typiskt exempel utgör Bonäs. Gårdarna
ligger här "på rad" efter skogskanten med en
lång slingrande bygata.
De omfattande skogtäckta moränvidderna har
spelat en viktig roll i kommunens äldre näringsliv. Här har byarna bland annat haft en mångfald
av fäbodar, nödvändiga i det boskapsskötseldominerande jordbruket. Fäbodarna har skiftande utseende och karaktär. För mer information
kring bebyggelsen i Mora se kapitel 4.8 Kulturmiljö.
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HÅLLBAR UTVECKLING

3.1

Långsiktigt hållbar
utveckling

resurser minskar. Energi-, transport- och avfallssystemen måste ställas om.

En långsiktigt hållbar utveckling som tillförsäkrar oss och kommande generationer en god
livsmiljö, är ett överordnat mål för översiktsplaneringen.

För att en hållbar utveckling ska kunna uppnås
måste användningen av fossila bränslen minska.
Regeringens klimatkommitté föreslår att den
svenska användningen ska halveras till år 2050.
En minskad oljeanvändning i Mora förefaller
möjlig. Svårast är omställningen för transportsektorn.
Icke-förnybar olja och kärnkraft kan ersättas
med förnybara energislag samt genom effektivisering. Det har bedömts att det är möjligt att
minska energitillförseln med 40 % till år 2050
genom effektivisering som medger bibehållen
materiell standard. Bland förnyelsebara energikällor spelar biobränslen en avgörande roll. I en
skogrik kommun som Mora finns stora möjligheter att öka uttaget av trädbränslen.

Sammanfattning en hållbar utveckling

Utifrån de lokala miljömålen kan följande
sammanfattning göras om vad som behövs för
en hållbar utveckling i Mora kommun. Följande
kapitel är en sammanfattning av de kommunala
miljö-, och energimålen som finns i kapitel 3.6
och 3.7.

3.3

Plan- och bygglagen
samt miljölagstiftning

Plan- och bygglagen
Naturmark och vatten

Enligt plan- och bygglagen ska mark och vattenområden användas för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till
beskaffenhet, läge och föreliggande behov.

Ett uthålligt nyttjande av mark och vatten innebär att produktionsförmågan och den biologiska
mångfalden bibehålls.
I skogen krävs naturanpassat skogsbruk och att
viss mark skyddas. Dagens skogsbruk går i
denna riktning.

Företräde ska ges sådan användning som medför
en från allmän synpunkt god hushållning. Till
planeringens viktigaste uppgifter hör enligt planoch bygglagen (PBL):

Jordbrukets användning av konstgödsel och
bekämpningsmedel behöver minskas. Mer hävd
är avgörande för den biologiska mångfalden. Ett
öppet landskap uppskattas av många. Såväl jordbrukspolitikens utformning som lokala initiativ
är avgörande.

• Att medverkan till en ändamålsenlig struktur
av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar
• Att främja goda miljöförhållanden och en
långsiktigt god hushållning med mark och
vattenområden samt energi och råvaror

För vattendragen är det viktigt att, så långt det är
möjligt och rimligt, återställa de vattensystem
vars naturvärden och fiske har spolierats.

• Att främja en från social synpunkt god
livsmiljö

Bebyggd miljö

Planeringen ska ske med utgångspunkt från de
natur- och kulturvärden som finns i den byggda
miljön och i landskapet.

Uthållighet i den bebyggda miljön innebär att
naturresurser och energi används mer effektivt,
att resursanvändningen kretsloppsanpassas och
att användningen av icke-förnyelsebara natur
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Energi

En hållbar utveckling i Mora, precis som i alla
andra kommuner innebär: en effektivare användning av naturresurserna, att andelen förnybara
naturresurser ökar, att kretsloppen sluts, att människorna inte kommer till skada och att hotade
växter och djur kan fortleva. Moras rikedom på
förnybara naturresurser är en stor fördel. I flera
fall kan omställningen vara gynnsam för det
lokala näringslivet i kommunen och för bygdens
bärkraft.

3.2

juni 2006

Innehåll

3

Översiktsplan för Mora kommun

Översiktsplan för Mora kommun

Innehåll

Miljöbalken

juni 2006

dioxid, kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid,
bly, bensen och partiklar. Mer om luftföroreningar finns i kapitel 5.3.

Miljöbalkens ska tillämpas så att:
• Människans hälsa och miljö ska skyddas mot
störningar

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken
regleras i förordning SFS 2001:527 vad gäller
utomhusluft.

• Natur- och kulturområden ska skyddas och
vårdas

3

Hållbar utveckling

• Den biologiska mångfalden ska bevaras
• En god hushållning med mark och vatten ska
tryggas

Riksintressen

• Återvinning och återanvändning ska främjas

Grundläggande hushållningsbestämmelser

Miljöbalken omfattar hänsynsregler, hushållningsregler, miljökvalitetsnormer, områdesskydd och regler för vattenverksamhet.

Grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden återfinns i
miljöbalkens 3 kapitel. Syftet med de grundläggande bestämmelserna är att redovisa vilka
intressen som har särskild betydelse för samhällsutvecklingen och som därför ska ges
företräde framför andra intressen när markanvändningsfrågor ska avgöras.

Gemensamt för alla verksamheter eller åtgärder
som omfattas av miljöbalken är att vissa
hänsynsregler ska tillämpas:
De allmänna hänsynsreglerna är:

Mark- och vattenområden ska användas för det
eller de ändamål de är bäst lämpade för. Vissa
områden för ett visst allmänt intresse kan ha så
stor betydelse att de är av riksintresse enligt 3
kap miljöbalken. Riksintressen ska skyddas för
att så långt som möjligt bevaras opåverkade eller
som en strategisk resurs.

• Bevisbördan
• Kunskapskravet
• Försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik,
förorenaren betalar
• Lokaliseringsprincipen
• Hushållnings- och kretsloppsprincipen
• Produktvalsprincipen
• Skälighetsprincipen
• Skadeansvarsprincipen
• Stoppregeln

I Mora kommun finns följande riksintressen:
• Väg 45 och 70, se kapitel 4.4
• Dalabanan, se kapitel 4.4
• Friluftslivet; Rotälven – Anjosvarden och
Siljansområdet, se kapitel 4.5

Vid alla åtgärder som kan få inverkan på miljön
eller på människors hälsa ska de allmänna
hänsynsreglerna följas. Syftet med reglerna är att
förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska öka.

• Naturmiljö; 16 delområden, se kapitel 4.7
• Kulturmiljö; 12 delområden, se kapitel 4.8
• Elanläggning i Johannisholm, se kapitel 4.11

Miljökvalitetsnormer

Särskilda hushållningsbestämmelser

Enligt miljöbalken kan miljökvalitetsnormer
fastställas för lägsta miljökvalitet för mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett
geografiskt område. Normen reglerar alltså inte
vad som är tillåtet att släppa ut, utan den
miljökvalitet som ska finnas eller uppnås.

I 4 kap. miljöbalken anges geografiska områden
som med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i områdena i sin helhet är av riksintresse. I 4 kap. 2§ miljöbalken anges områden
som är av riksintresse för turism och friluftsliv.
• Siljansområdet enligt 4kap 2 § miljöbalken.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ställer
krav på luftkvalitén med syfte att skydda
människors hälsa och miljön eller avhjälpa
skador eller olägenheter på människors hälsa
och miljön. Förordningen anger halter av kväve-

Mer information kring hållbar utveckling finns på miljö- och hälsoskyddskontorets hemsida: www.mora.se/
miljo_halsoskydd

10

•

3.4

Nationella miljökvalitetsmål

•

Riksdagen fastställde år 1999 15 nationella
miljökvalitetsmål. Syftet är att skapa goda
livsmiljöer för våra efterkommande. Miljökvalitetsmålen ska vara vägledande i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet.

•

Flera av miljöproblemen är globala och kräver
internationell samordning, men åtgärder på
kommunal nivå kan bidra till att förbättra
situationen. De nationella miljömålen är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hur kulturhistoriska och estetiska värden ska
tas till vara och utvecklas,
hur grön- och vattenområden i tätorter och
tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och
utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö–
som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas,
hur energianvändningen ska effektiviseras,
hur förnybara energiresurser ska tas till vara
och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle
och vindkraft ska främjas.

2. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska
senast år 2010 vara identifierad och ha en långsiktigt hållbar förvaltning.

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

3. Buller
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska
ha minskat med 5 % till år 2010 jämfört med år
1998.
4. Uttag av naturgrus
År 2010 ska uttaget av naturgrus i landet vara
högst 12 miljoner ton per år.
5. Avfall
Den totala mängden genererat avfall ska inte
öka och den resurs som avfall utgör ska tas till
vara i så hög grad som möjligt samtidigt som
påverkan på och risk för hälsa och miljö minimeras (ett flertal delmål redoovisas för att nå
detta).

• Skyddande ozonskikt
• Begränsad klimatpåverkan
I november 2005 har riksdagen antagit ett 16:e
miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och djurliv.

6. Energianvändning m m i byggnader
Miljöbelastningen från energianvändningen i
bostäder och lokaler minskar och är lägre år
2010 än år 1995. Detta ska bl a ske genom att
den totala energianvändningen effektiviseras för
att på sikt minska samt att andelen energi från
förnybara energikällor ökar.

Hållbar utveckling är det övergripande målet för
regeringens politik. Regeringens arbete för hållbar utveckling beskrivs i skrivelsen Nationell
strategi för hållbar utveckling.

God bebyggd miljö

7. Inomhusmiljön
År 2020 ska byggnader och deras egenskaper
inte påverka hälsan negativt. Därför ska det
säkerställas att:

Av de nationella miljökvalitetsmål är målet god
bebyggd miljö särskilt viktigt att behandla i
översiktsplanen. Nedan beskrivs de delmål för
en god bebyggd miljö som är vägledande för
översiktsplanen:

•

1. Planeringsunderlag
Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för:
•

juni 2006

•

hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas
så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras,

•
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samtliga byggnader där människor vistas ofta
eller under längre tid senast år 2015 har en
dokumenterat fungerande ventilation,
radonhalten i alla skolor och förskolor år
2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft
och att
radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än
200 Bq/m3 luft.

Hållbar utveckling

Innehåll

3

Översiktsplan för Mora kommun

Översiktsplan för Mora kommun

3.5

brukningsstrukturer ska vara kartlagda och
kända senast år 2010.

Regionala miljökvalitetsmål

God bebyggd miljö:
Energieffektivisering – energieffektiviseringen i
Dalarna ska fram till år 2010 öka med ytterligare
1 % per år till nivån 1,5-2,5 % per år.

Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram Dalarnas
miljömål, som är en anpassning av de nationella
målen till länet.

Hållbar utveckling

De stora miljöutmaningarna är desamma för
Dalarna som för resten av landet:

3

juni 2006

Innehåll

• Effektivisera energianvändning och transporter
• Utveckla giftfria och energisnåla kretslopp

Förnybar energi och spillvärme - Andelen förnybar energi i Dalarna ska till år 2010 öka. Till
år 2010 ska bl.a biobränsle- eller spillvärmebaserade fjärr- eller närvärmenät vara utbyggda
eller utredda i alla tätorter över 500 invånare.

• Hushålla bättre med mark, vatten och bebyggd miljö

3.6

• Värna natur- och kulturvärden

Mora kommun har antagit en Miljö- och naturvårdsplan för 2001-2005. Nedan redovisas
långsiktiga och övergripande mål med preciseringar som arbetats fram i miljö- och naturvårdsplanen och som bedöms beröra arbetet med
översiktsplanen. De åtgärder som anges under
respektive mål är vägledande för riktlinjerna i
översiktsplanen. En revidering av Miljö- och
naturvårdsplanen påbörjas hösten 2005. Befintliga miljömål omarbetas i samband med revideringen av Miljö- och naturvårdsplanen.

Det finns också miljöfrågor, som särskilt behöver uppmärksammas i Dalarna och som är aktuella i Mora kommun:
•

Kommunala miljömål

Kulturmiljövärden i form av timmerbebyggelse, fäbodar och småskaligt brukande.

De kommunala miljömålen som redovisas i
kapitel 3.6 bygger på de nationella miljömålen.
De regionala miljömålen fanns inte framtagna
när de kommunala miljömålen utarbetades, men
det finns en stor samstämmighet mellan dessa
mål. Endast följande tillkommande delmål har
inte tagits upp i de kommunala målen:

I Odlingslandskapet
Långsiktigt och övergripande mål:

Grundvatten av god kvalitet:
Anpassat jordbruk inom vattenskyddsområden –
senast år 2010 ska jordbruk inom vattenskyddsområden bedrivas så att vattenkvaliteten inte
påverkas.

Odlingslandskaps och jordbruksmarks värde
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras
och stärks.

Ett rikt odlingslandskap:
Öppet, levande och attraktivt landskap – fram
till år 2010 ska insatserna för ett öppet, levande
och attraktivt odlingslandskap i Dalarna med
dess produktions-, natur-, och kulturvärden
utvecklas.

Preciseringar:
•

Ekologisk odling och produktion – med detaljmål för odlingsarealer och produktion för år
2005. Större delen av de ekologiska produkter
ska nå konsumenterna som ekologiska
livsmedel.

De cirka 5 000 ha jordbruksmark som enligt
lantbruksräkningen 1992 fanns i kommunen
bör år 2020 så långt som möjligt brukas och
hävdas. Natur- och kulturmiljövärdena bör
bibehållas och om möjligt stärkas.

Fäbodar och finnbosättningar – år 2012 ska
värdefulla fäbodmiljöer och finnbosättningar i
Dalarna skötas så att kulturmiljövärdena bevaras
och förstärks.
Siljansområdets och Kopparbergslagsens
brukningsstrukturer – områdenas unika agrara
Webbplatser för nationella och regionala miljömål finns på www.miljomal.nu samt på länsstyrelsens hemsida:
www.w.lst.se . Den Nationella strategin för hållbar utveckling finns på regeringens hemsida: www.regeringen.se
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bör ingen dränering, torvtäkt, vägbygge eller
annan exploatering ske.

Ingen jordbruksmark i kommunen bör planteras med barrskog och så lite som möjligt omvandlas till bebyggd mark. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark i anslutning till byar och tätorter bör dock kunna ske.

•

På exploaterade våtmarker i kommunen bör
naturvärden om möjligt återskapas.

•

Inga våtmarker i Moras odlingslandskap bör
försvinna. Antalet bör helst öka fram till
2020.

Åtgärder
•

Projekt för ett livskraftigt jordbruk (flera
etappmål). … E) Utveckling av natur- och
kulturturism (Å 7)

Åtgärder
•

Naturreservat på våtmarker i den nationella
myrskyddsplanen (E14). Kommunen verkar
för att samtliga objekt i myrskyddsplanen blir
naturreservat. Länsstyrelsens insatser är här
avgörande (Å14).

•

Återskapande eller anläggande av våtmarker
(E15). Den kommunala organisationen initierar och medverkar i projekt när så är lämpligt
(Å15).

II Skogar
Långsiktigt och övergripande mål:
Skogars och skogsmarks värde för biologisk
produktion skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

IV Sjöar och vattendrag

Preciseringar:
•

Cirka 12 % (cirka 26 000 ha) av den produktiva skogsmarksarealen i Mora bör till år
2020 undantas från skogsbruk genom lagligt
eller frivilligt skydd. Områden med höga
naturvärden eller där förutsättningarna för
sådana är goda bör i första hand ingå. Så
stora arealer som möjligt bör ges lagligt
skydd. Arealer som skyddas som en följd av
den generella naturvårdshänsynen vid
skogsbruk ingår inte.

Långsiktigt och övergripande mål:
Sjöar och vattendrag är ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion bevaras samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Åtgärder
•

Preciseringar:

Lagligt skydd av skogsmark (etappmål: E11).
Kommunen verkar för att ytterligare beslut
om naturreservat tas. Länsstyrelsens insatser
är här avgörande. Vidare verkar kommunen
för naturvårdsavtal med markägare (Å12).

III Våtmarker

•

De vattendrag i Mora kommun som helt eller
i huvudsak är opåverkade och/eller av andra
skäl är skyddsvärda ur naturvårdssynpunkt
bör inte exploateras. Till år 2020 bör dessa
vattendrag ha fått ett varaktigt skydd.

•

År 2020 bör samtliga av reglering, flottningsleder m. m. påverkade vattendrag i kommunen ha restaurerats och i så hög grad som det
är möjligt återfått sina ursprungliga värden. I
detta ingår att de vandrande öringstammarna
från Siljanssystemet ges tillgång till forna
lekområden.

•

Sjöar och vattendrag i Mora bör ha god ytvattenstatus med avseende på artsammansättning samt kemiska och fysikaliska förhållanden enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Långsiktigt och övergripande mål:
Våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet bibehålls och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Preciseringar:
•

Ur naturvårdssynpunkt skyddsvärda våtmarker i kommunen bör bevaras. På dessa

Länk till Miljö- och Naturvårdsplan för Mora som innehåller de lokala miljömålen (Länk till reviderad upplaga,
2005). Länk till Energiplanen som innehåller de kommunala energimålen (Länk till reviderad upplaga, 2005)
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Åtgärder
•
Information kring strandskyddet. Kommunen
genomför en informationssatsning kring vad
som gäller vid byggande längs kommunens
stränder. Syftet är främst att minska antalet
båtbryggor och dylikt som uppförs utan tillstånd (Å16).
Fortsatt restaurering av vattendrag (E18 m
fl). Kommunen fortsätter att i samverkan med
fiskevårdsområdesföreningarna m fl arbeta
efter den restaureringsplan som tagits fram.
Under perioden bör ambitionen vara att
utvidga planen så att den omfattar fler vattendrag. Länsstyrelsen antas även fortsättningsvis vara en viktig aktör, inte minst genom
ekonomiskt stöd (Å17).

3

Hållbar utveckling

•

3.7

•

Energisystemet bör vara säkert, konkurrenskraftigt och medge god materiell
standard

Åtgärder
Energieffektivisering och övergång till
trädbränsle i kommunalt ägda byggnader
•
Utbyggd fjärrvärme i Mora och närvärme på
andra platser.
•
Energieffektivisering av gatu- och vägbelysning.
•
Energieffektivisering och miljöanpassning
inom industrin.
•
En ökad biobränslemarknad.
•
Energirådgivning och årlig energimässa.
•
Uppbyggnad av lokalt energicentrum.

Kommunala energimål

3.8

Mål för arkitektur

Regeringen har tagit fram ett handlingsprogram
för arkitektur och formgivning som ska ligga till
grund för att utformningen av vår miljö, landsbygd, städer, byggnader och föremål tillmäts
större betydelse i vardagslivet.

Långsiktigt och övergripande mål:
Kommun bör ha ett uthålligt energisystem.
Det innebär bl a effektiv energianvändning, i första hand förnybar energi samt
uthållig energiutvinning.

Regeringen har tagit följande mål för arkitektur,
formgivning och design:
•

– Efter år 2050 bör i stort sett inga fossila
bränslen användas för uppvärmning.
Energianvändningen i byggnader bör
minskas med ca 40 % och industrins
energianvändning vara så effektiv som
möjligt. Ingen byggnad bör år 2025 ha el
som huvudsaklig värmekälla, fritidshus
undantaget.

•

•

•

– Energianvändningen i kommunalt ägda
byggnader ska minska med minst 20 %
per m2 till år 2025. Fossila bränslen och
el som huvudsaklig energikälla ska i
princip inte användas efter 2025.
•

Alla i kommunen ska informeras om
energifrågor och bör ha insyn i energisystemet.

•

Kommunfullmäktige i Mora har antagit en
Energiplan för Mora kommun 2001-2005.
Nedan redovisas de långsiktiga och övergripande målen som bedöms beröra arbetet med
översiktsplanen.

•

•

En revidering av Energiplanen påbörjas hösten
2005. Befintliga energimål omarbetas i samband
med revideringen av Energiplanen.

Initierande av fisketurismprojekt. Det
koncept som utvecklats för fisketurism utreds
vidare och initieras om möjligt (Å18).

•
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•

Arkitektur, formgivning och design ska ges
goda förutsättningar för sin utveckling.
Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.
Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas till vara och förstärkas.
Intresset för hög kvalitet inom arkitektur,
formgivning, design och offentlig miljö ska
stärkas och breddas.
Offentligt och offentligt understött byggande,
inredande och upphandlande ska på ett
föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.

Svensk arkitektur, formgivning och design ska
utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete.

Den kommunala organisationen ska vara
föregångare i arbetet för ett uthålligt
energisystem

14
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ALLMÄNNA INTRESSEN

4.1

Boende och livsmiljö

•

ge förutsättningar för ett varierat boende som
präglas av trygghet, integrering och social
mångfald med möjligheter till arbete, utbildning, vård och omsorg samt fritidsaktiviteter.

•

stödja utvecklingen av ett vackert, attraktivt
Mora centrum, som präglas av ett rikt utbud
på bostäder och service.

•

stärka boendekvaliteter i byarna, genom att
bevara och utveckla karaktärsdragen i bebyggelsen och så långt som möjligt underlätta att bygga och bo i byar och på landsbygden.

Den 1 december 2003 trädde Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av
enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit
allmänheten har tillträde och på allmänna
platser i kraft.
De åtgärder som avser befintliga lokaler och
befintliga allmänna platser bör vara genomförda
senast vid utgången av 2010 enligt regeringens
proposition 2000/01:48.

Folkhälsa
Kommunen har 1998 upprättat en barn- och ungdomsplan som bygger på FN:s barnkonvention, de
frågor som lyfts fram i barn- och ungdomsplanen
och som i första hand berör översiktsplanearbetet
är:

Den nya svenska folkhälsopolitiken utgår från
elva målområden som fokuserar på de faktorer i
samhället som påverkar folkhälsan, det vill säga
på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret för målen är fördelade mellan
olika aktörer och nivåer i samhället. Det övergripande målet i folkhälsoarbetet är att ”skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen”.
De folkhälsomål som är tillämpbara inom översiktsplaneringen är:
•
•
•
•
•
•

Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomisk och social trygghet
Trygga och goda uppväxtvillkor
Ökad hälsa i arbetslivet
Sunda och säkra miljöer och produkter
Ökad fysisk aktivitet

Landstingsförbundet har tillsammans med
Svenska kommunförbundet fördjupat sina kunskaper i folkhälsofrågor genom samarbetsprojektet Hälsosam samhällsplanering.

Tillgänglighet

•

Barn och ungdomar ska erbjudas förutsättningar
till en stimulerande fritid. Pojkar och flickors
intressen ska värderas lika.

•

Boendemiljön ska utformas så att barns behov
av trygg lek tillgodoses. Behovet av samlingslokaler/träffpunkter i närområdet ska tillgodoses.

•

All barn- och ungdomsverksamhet ska präglas
av miljömedvetenhet. Yttre och inre miljöer där
barn vistas ska utformas på ett miljövänligt sätt.

•

Naturen och närheten till den betyder mycket för
barn och ungdomar. Kommunen ska därför
värna om sjöar, vattendrag och strövområden.

•

Kommunen ska verka för att det finns fler mindre
lägenheter med rimliga hyror. Ungdomars åsikter
ska beaktas när man planerar nybyggnation eller
rivning av befintliga hus.

•

Kommunen ska verka för en trafiksäker miljö för
barn och ungdom. Möjligheten att på egen hand
ta sig till olika platser i kommunen är viktig för
ungdomars självständighet. Ungdomars synpunkter på kollektivtrafikens tider och priser ska
därför beaktas.

Den 1 juli 2001 ändrades plan- och bygglagen
angående krav på tillgänglighet i samband med
De nationella folkhälsomålen finns på folkhälsoinstitutets hemsida: www.fhi.se. Läs mer om folkhälsofrågor i
Mjuka värden – hårda resultat, om samverkan kring hälsosam samhällsplanering. Mer om tillgänglighet på
allmänna platser går att läsa i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta
hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, 2003.
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iordningställande och ändring av allmänna
platser och områden för andra anläggningar än
byggnader. Krav infördes också på att enkelt
åtgärdade hinder mot tillgängligheten och
användbarheten för personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga ska undanröjas
i lokaler och på allmänna platser.

Mora ska vara en kommun med god livskvalitet
i en attraktiv Siljansregion. De mål som är satta i
översiktsplanen och som gäller för boende och
livsmiljön i Mora är att kommunen ska:

4
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Åldersfördelningen i kommunen visas i nedanstående diagram. Ålderskategorier med färre/betydligt färre invånare än riksgenomsnittet är
ungdomar mellan 20 och 30 år och barn under
fem år. Överrepresenterade i Mora är personer i
övre medelåldern det vill säga personer över 50
år.

Mora – befolkning
Antalet boende i Mora kommun uppgick
2004-12-31 till 20 083 personer, varav 54 % bor
i centrala Mora, (Morastrand, Morkarlby, Utmeland, Hemus, Öna, Kråkberg, Noret). Befolkningstätheten i kommunen är relativt låg.

Antalet hemmaboende ungdomar i kommunen är
större än riksgenomsnittet. Detta gäller för både
pojkar och flickor, men tendensen är något mer
uttalad bland pojkarna än bland flickorna. År
2001 bodde 40 % av alla 25-åriga pojkar hemma
hos föräldrarna jämfört med dryga 20 % i riket.
Även bland trettioåringarna syns en markant
skillnad där cirka 22 % bor hemma jämfört med
10 % totalt i riket.
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Kommunen, som har en yta av 2 828 km2, består
till största delen av glesbygd. Inom kommunen
finns emellertid ett flertal tätorter, där 83 % av
befolkningen är bosatt.
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Folkmängden har ökat från 17 000 till 21 000
invånare mellan 1970- och mitten av 1990-talet.
Folkökningen har inte varit kontinuerlig. Mellan
1997 och 2002 minskade befolkningen i
kommunen med igenomsnitt cirka 150 personer
per år och var 2002 nere på cirka 20 000
invånare. Efter år 2002 ser trenden dock ut att
vända igen och framförallt ökar inflyttningen till
kommunen.

Förutom Mora centralort, där cirka 10 000
personer är bosatta finns större tätortscentra i
socknarna Venjan, Våmhus och Sollerön.
Socknarna, eller kommundelarna som de också
kallas har tidigare varit fristående kommuner,
men vid kommunreformen år 1971 införlivades
de i Mora storkommun. Utöver dessa tätorter
finns ett 50-tal byar i kommunen. Inom
kommunen finns även ett 70-tal fäbodar, som

Åldersfördelning
i Mora jämfört
med övriga
Sverige år 2003
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numera i huvudsak utnyttjas för fritidsboende.
Sydost om Garsås, utanför kommungränsen,
finns ett tiotal mindre enklaver insprängda inom
område som tillhör Leksands och Rättviks
kommuner.

juni 2006

Venjan

Morastrand

Venjan har en traditionell och växande turism.
Denna turism ska specialiseras till kunskapsturism med hjälp av projektet Venjan Glob och
medverka till att skapa nya företag och arbetstillfällen. Mer om Venjan finns i kapitel 8, Bs 17
Norra Venjan.

Centrala Mora benämns ofta Morastrand eller
Stranden. Dess strategiskt goda läge har gjort att
människor från olika delar av Dalarna sammanstrålade på platsen till gudstjänster, tingsförrättningar och marknader. Kyrkogatan tillkom efter
storskiftet och blev den axel omkring vilken den
nya bebyggelsen grupperades.
Under 1900-talet har den stadsmässiga bebyggelsen expanderat, olika byggnadsstilar har
avlöst varandra och Stranden har flera gånger
bytt ansikte. Av de äldre byggnadsepokerna
återstår idag enbart spridda rester. Mer om
Morastrand finns i kapitel 8, Bs 1 Mora tätort.

Venjan

Våmhus
Våmhus ligger i den norra delen av Mora
kommun. Bebyggelsen är lokaliserad till tätorten
vid Orsasjöns nordvästra strand.
Det finns ett stort antal fäbodar knutna till
Våmhus. Till mitten av 1900-talet var det full
aktivitet vid fäbodställena som numera främst
används för fritidsbruk och i allmänhet hålls i
gott skick.

Zorngården
Sollerön

En stor del av Våmhus socken omfattas av
skogsmark och stora delar utgörs av väglöst
vildmarksområde med stora naturvärden. Mer
om Våmhus finns i kapitel 8, Bs 7 Våmhus.

Sollerön är Siljans största ö - 7,7 km lång och 4
km bred. Under de senaste decennierna har
näringslivet på Sollerön förändrats radikalt. Det
tidigare dominerande jordbruket har minimerats
så att endast några få jordbrukare finns kvar.
Mer om Sollerön finns i kapitel 8, Bs 12
Sollerön.

Våmhus

Sollerön
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Venjan ligger i den sydvästra delen av Mora
kommun med bebyggelsen koncentrerad till
Vanåns stränder vid dess utlopp i Venjansjön.
Bygden präglas av milsvida skogar, myrmarker
och sjöar, bäckar och åar.
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Bostäder
Av antalet bostadsfastigheter inom kommunen
är cirka 83 % småhusfastigheter.

Riktlinjer - boende och livsmiljö

4
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Morastrand AB, som är det allmännyttiga
bostadsföretaget, har cirka 2 100 lägenheter.
Morastrand AB har lägenheter främst i centrala
Mora, men också på Sollerön, i Venjan mm. Det
finns även ett antal privata ägare till hyresfastigheter.

För att vara en attraktiv kommun att bosätta sig i
bör kommunen medverka till att nyproduktion
av lägenheter kommer igång.
En avvägning måste göras beträffande småhusbyggande, kontra lägenheter i flerbostadshus.
Fördelningen mellan dessa olika former av
boende måste planeras utifrån kommuninnevånarnas behov och önskemål.

Under åren 1992 till 2003 var det problem i
Dalarna med en stor andel tomma lägenheter. I
Mora har detta dock inte varit något större
problem.

Det är viktigt att det finns disponibla tomter till
försäljning. Detaljplaner bör upprättas i god tid
för att möjliggöra nyproduktion av bostäder.

Antalet nybyggda lägenheter under perioden
1998-2002 har varit låg, 21 nya lägenheter,
varav 19 i småhus. Detta har medfört att det i
dagsläget (2004) råder brist på lägenheter i
Mora, främst i de centrala delarna.

Bra boendemiljöer i befintliga byar bör utvecklas för att erhålla en fortsatt levande landsbygd.
Det befintliga bostadsbeståndet bör göras
tillgängligt och därmed attraktivt för bl a äldre
personer. Även tillgängligheten på allmänna
platser ska förbättras.

Efterfrågan på tomter ökar. Kommunen har
tomter till försäljning. En delvis ny trend är ett
ökat krav från de bostadssökande om attraktivt
läge och en tendens att bosätta sig permanent i
fritidsområdena. Antalet permanent boende i
fäbodar/fritidshusområden och i strandnära
lägen har ökat.

Mora ungdomsråd är remissinstans i samtliga
planärenden.

Kommunen bedömer att 100 nya lägenheter
måste tillskapas under perioden 2004-2007
varav ett 50-tal villor. Behovet av särskilt
boende för äldre och funktionshindrade i
kommunen anses vara täckt.
En viktig uppgift i översiktsplanearbetet är att
utse lämpliga områden för framtidens bostadsbyggande. Det gäller såväl större tätorter som
byar i glesbygd. Det är viktigt att utveckla bra
boendemiljöer i befintliga byar och tätorter i
samspel med arbetsplatser, service, kommunikationer och rekreation. Nya bebyggelseområden
(villor) planeras på Canada-området i Morkarlby
och i Noret, norr om lasarettet.
Ett Bopolitiskt program för Mora kommun har
antagits av KF 2001-06-18. Målen för boende
och livsmiljön som är satta i översiktsplanen
överensstämmer i stort med det bopolitiska
programmet.
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inom affärsområdet stegar, master och
kabelförläggningsmateriel. Huvuddelen av det
svenska mobiltelefonnätet är byggt med master
från Wibe.

Näringsliv och
arbetsplatser

Bland Moraföretagen går förnyelse och tradition
hand i hand. I alla svenska hem finns någon
produkt från Mora – en vattenkran, en kniv, en
stege eller Sverigesymbolen framför andra,
Dalahästen.

Andra företag har utvecklats inom värme- och
ytbehandling, verktygstillverkning och legoproduktion, vilket sammantaget skapar en stark
verkstadsindustri.
Det natursköna läget och kulturella traditioner
har skapat underlag för en omfattande turism
som i Siljansområdet omsätter närmare 1,75
miljarder (år 2003). Den ger i sin tur underlag
för en handel som ligger långt högre än riksgenomsnittet.

Arbetsvandringar till så kallade herrarbeten
främst i mellersta delen av landet kan spåras tillbaka till 1500-talet. Denna tradition har sannolikt lagt grunden till det förindustriella hantverk
som i sin tur till stor del givit upphov till dagens
industrier.

Det finns cirka 1800 företag registrerade i Mora
kommun. De största arbetsplatserna finns inom
kommunal- och landstingsverksamheten. Därefter följer ett flertal verkstadsindustriföretag.

Den industriella traditionen är stark. Det började
med Moraklockor redan på 1700-talet. Men det
var under andra hälften av 1800-talet som industrin verkligen tog fart. Mässing bearbetades på
olika sätt och de första vattenkranarna levererades. I slutet av 1800-talet började knivproduktionen och sedan var grunden lagd.

Pendlingsmönster
Mora kommun har en omfattande nettoinpendling av arbetskraft. Nettoinpendlingen utgjordes
2002 av drygt 800 personer och har även under
de senaste 15 – 20 åren dessförinnan legat på
ungefär samma nivå.

Näringslivet idag
Näringslivet i Mora kommun kännetecknas av
mångfald och variation. Avsaknaden av ett stort
och dominerande företag, gör att sårbarheten för
strukturkriser är liten.

Största delen av inpendlingen (cirka 48%)
kommer från Orsa kommun, även inpendlingen
från Rättvik och Älvdalen är stor. Utpendling
sker förutom till ovanstående kommuner även
till Falun, Borlänge, Stockholm och Göteborg.

År 2003 hade F M Mattsson och Mora Armatur
närmare 80 procent av den svenska marknaden
för vattenkranar. Knivar, isborrar m m produceras av Mora of Sweden. AB Wibe är ledande

Arbetspendling till
och från Mora
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4.2 Näringsliv och
arbetsplatser
Industrimark
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Insatser för näringslivet

Under 70- och 80-talen växte befolkningen i
Mora och sysselsättningen i kommunen var
betydligt högre än länsgenomsnittet.

Inom kommunen och i regionen har ett antal
metoder för att underlätta och utveckla företagandet inom kommunen utvecklats, några av åtgärderna beskrivs nedan:

Högkonjunkturen fortsatte en bit in på år 1990,
men från och med hösten 1990 förändrades
situationen med en stigande arbetslöshet. Från år
1997 har arbetslösheten minskat. Siffror från
mars 2003 visar att antalet arbetssökande i
kommunen uppgår till 8 %.

Regionalt tillväxtprogram för Dalarna
Region Dalarna har utarbetat ett regionalt tillväxtprogram (RTP) för länet som gäller 20042007. RTP ska bidra till en hållbar tillväxt och är
tänkt att ske i en process som bidrar till lärande
och innovativt tänkande.

Arbetslösheten är störst bland ungdomar mellan
20-24 år. Anmärkningsvärt är att andelen arbetssökande bland unga män är mycket större än
bland unga kvinnor, 17 % av männen jämfört
med 6 % av kvinnorna. Kvinnorna flyttar hemifrån tidigare och studerar på annan ort i högre
grad än vad män gör, varvid de låga arbetslöshetssiffrorna för unga kvinnor kan förklaras.

Regionalt utvecklingsprogram (Dalastrategin)
Region Dalarna ansvarar också för att ta fram ett
Regionalt utvecklingsprogram (RUP), även kallad Dalastrategin. Dalastrategin är efterföljaren
till den nuvarande länsstrategin och syftet är att
skapa en gemensam vision för Dalarnas framtid.
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Näringslivsutveckling i Moras byar
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Företagsrådgivning

I samverkan mellan Mora kommun och Mora
byaråd har ett ramprogram för att främja näringslivsutvecklingen i Moras byar tagits fram.
Målgruppen för programmet är föreningar,
småföretag och organisationer i Moras byar.

Det finns en företagsrådgivare i kommunen.
Målsättningen är att ge information och rådgivning i företagarfrågor, fungera som en länk
mellan näringslivet och kommunen samt
stimulera och vägleda kommuninvånare att
starta företag.

Programmets mål är bland annat att:
• skapa nya företag och nätverk och stärka
befintliga
• öka inflyttningen och utveckla boendemöjligheterna
• stärka den kommersiella och offentliga
infrastrukturen
• medverka till en ekonomiskt, ekologiskt,
socialt och kulturellt hållbar utveckling av
Moras landsbygd.

I utkanten av Mora centrum har kommunen
iordningställt industrimark. Industriområdena är
utbyggda med vägar, industristickspår m m för
att möjliggöra snabba etableringar. Industrimark
till försäljning finns på Heden i Noret samt vid
Örjastäppan och Vattumyren i Utmeland. Kartan
på föregående sida redovisar översiktligt tillgänglig industrimark.

Leva vid Siljan
Företagardagen

Ett av samarbetsprojekten mellan kommunerna i
Siljansregionen heter ”Leva vid Siljan”. Projektet löper som ett EU-projekt t o m 2005. Därefter
beräknas det vara helt självfinansierat.

I anslutning till Vasaloppet arrangeras Företagardagen som är en mötesplats för näringslivet
i regionen.

Projektet satsar på att marknadsföra Siljansbygden som ett attraktivt område, både för inflyttare
och för företagsetableringar.

Riktlinjer - näringsliv och arbetsplatser
Siljansbygden marknadsförs som ett attraktivt
område, både för inflyttare och för företagsetableringar.

Träkraft Siljan
I Siljansregionen finns starka trähantverkstraditioner. Projektet Träkraft Siljan ska utveckla
en högre utbildning inom trä och design som
matchar företagens behov i norra Dalarna.
Projektet har också för avsikt att sammanföra
olika aktörer inom träområdet.

Den mångfald och variation som är typisk för
näringslivet i kommunen bör bevaras.
Attraktiv industrimark med goda kommunikationer ska finnas tillgänglig.
Turismens möjligheter tas tillvara.

Siljavux
En förstudie till ett gemensamt Siljavux görs för
att ta reda på hur en regional samverkan mellan
kommunerna kan åstadkomma samordningsvinster som kommer regionens kommuninvånare
till gagn.
Framsyn Dalarna
Framsyn är ett projekt som bland annat stöds av
Länsstyrelsen, Stiftelsen Teknikdalen, Nutek
och EU Mål 2 Norra. Projektet innebär att olika
framtidsscenarier för bland annat näringslivet i
Dalarna studeras, för att utifrån dem identifiera
möjliga framtida handlingsvägar.
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Service, vård m m

Vård

Förskola och grundskola

Mora tillhör närsjukvårdsområdet norra och
västra Dalarna. Mora lasarett är ett modernt
akutsjukhus som bl a tar hand om flest benfrakturer i Sverige (upptagningsområdet innefattar skidanläggningarna i Sälen och Idre).
Akutsjukhuset är öppet dygnet runt för befolkning och besökare i Siljansområdet, norra
Dalarna och Västerdalarna. I närsjukvårdsområdet ingår ett flertal vårdcentraler.

Förskoleverksamheten är till för barn mellan 1-5
år, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.
Grundskolan omfattar förskoleklass (F) till och
med årskurs 9. Från och med 1/7 2004 finns
endast ett gemensamt område för förskolor och
förskoleklasser – årskurs 9 men med tre centra
(rektorsområden), Molkarlby, Stranden och
Noret.
Från och med år 2008 blir det två rektorsområden:

Äldre- och handikappomsorg

•

Det finns ett antal verksamheter och boenden för
äldre och handikappade i kommunen. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och
med sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer.

•

Noret
Morkarlby

Det finns cirka tio kommunala familjehem; som
kompletterar förskolorna. Privata och kooperativa daghem finns också.

Seniorboenden, särskilda boenden för dem som
inte längre klarar sin dagliga livsföring utan
hjälp och riktade/ordinära boenden finns i kommunen. De riktade/ordinära boendena innebär
bostäder som hyrs ut till äldre eller funktionshindrade efter behovsprövning.

För närvarande minskar beläggningen på Moras
skolor. Från år 2012 kommer antalet barn i
grundskolorna att vara cirka 70 % av det totala
antal som ryms i skolorna. Fördelningen i skolorna är dock ojämn med en högre beläggning i
byskolorna och lägre centralt. Beredskapen att ta
emot ett ökande antal barn i Moras förskolor är
däremot låg då förskoleverksamheten har
minskat.

Antalet platser på de särskilda boendena har
minskat de senaste åren och ju färre särskilda
boenden det finns desto viktigare är det med
lämpliga smålägenheter för äldre där man
kommer in och ut utan att hindras av trappor,
tvättstuga i annat plan eller dyl. Smålägenheter
bör planeras nära service och i anslutning till
andra boenden för äldre och inte vara alltför
kostsamma.

Prognoserna för befolkningsutvecklingen visar
på att en ny babyboom kan förväntas börja någon gång mellan 2010 och 2015. När födelsetalet
ökar kommer kapaciteten i Moras förskolor att
behöva öka.

Utöver dessa boenden finns ett tiotal gruppboenden för funktionshindrade, korttidsvård för
barn och ungdomar, stödboende för psykiskt
sjuka, gruppboenden för dementa och olika
former av dagverksamhet.

Det är viktigt att behov av nya förskole- och
grundskolelokaler beaktas i samband med planering av nya bostadsområden.

Därutöver finns i hela kommunen hemtjänstpersonal för vård i hemmet. Kvälls- och nattpatruller, färdtjänst, riksfärdtjänst, matdistribution m m ingår också i kommunens resurser för
äldrevården.

Mora samverkar med ett antal närliggande kommuner om gymnasieutbildning. S:t Mikaels
gymnasieskola har program där hela riket är
upptagningsområde, men det finns samverkansavtal med Orsa, Malung, Vansbro, Älvdalen,
Rättvik och Leksand.

Skola och barnomsorg

Det finns ett flertal idrottsgymnasieprogram.
Riksintag görs för skid-, skidorientering och
hockeyprogram.

Gymnasieskolan

Den kommunala servicen för utbildning är väl
utbyggd. I centrala Mora finns såväl grundskolor
som gymnasieskola.

Idag finns 1100 gymnasieelever, år 2008-2011
kommer elevantalet eventuellt att öka till 14001500 elever. Gymnasieskolan räcker i princip
till, men lokalerna kan behöva utökas. År 2011-

Mer om service, vård och omsorg m m finns på kommunens hemsida: www.mora.se
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Tre starka trender kännetecknar utvecklingen av
detaljhandeln i Sverige och Dalarna under
senare år:

2013 kommer elevantalet för gymnasieskolan
sannolikt att minska igen.
Under verksamhetsområde gymnasium räknas
även kommunal vuxenutbildning in. Inom
vuxenutbildningen finns idag cirka 400 studerande.Det framtida behovet av vuxenutbildning
är osäkert då det kanske inte kommer att vara
möjligt att läsa upp betygen på det sätt som idag.

-en koncentration till större och färre butiker,
-en framväxt och stark ökning av handel i
externa lägen,

Resursskola (särskola)

Mellan 1960 och 2001 har antalet dagligvarubutiker i Sverige minskat från 23 000 till 6 150
stycken.

I Mora benämns särskola resursskola. Resursskolan består av grundsärskola och träningsskola. Undervisningen är upplagd efter varje
elevs behov och förutsättningar. Resursskolan
har expanderat de senaste åren. Gymnasieverksamheten för särskoleeleverna i kommunen
har fram till idag varit liten och eleverna har
utbildats i Bollnäs, Borlänge eller Hedemora.
Denna verksamhet kommer i framtiden att utvecklas i kommunen så att eleverna inte längre
behöver resa iväg.

Handelsindex för Mora kommun visar att
dagligvaruhandeln i kommunen har ökat från ett
index på 100 till närmare 120 mellan år 1995
och 2000. Handelsindex 100 innebär att inflödet
av inköp är lika stort som utflödet. Uppsvinget
beror till stor del av den ökade turismen i
kommunen (källa: Detaljhandeln i Dalarna
2002:14, 2002:15, Länsstyrelsen).
Handeln i Mora är främst lokaliserad till centrum med Kyrkogatan som huvudaffärsgata och
Noret. Handelsetableringen i Noret har vuxit
fram under senare tid och har störst omsättning.

Särskolan är lokaliserad till Utmelandsskolan
som är en grundskola. Samarbete sker med Orsa
och Älvdalens kommuner.
Vuxenutbildning

En analys av vilka effekter en nyetablering av
detaljhandel i området vid Strandens skola
skulle få för befintlig handel gjordes 2002.
Utredningen visar att nyetablering på Strandens
skola skulle ske på bekostnad av befintlig handel
och på sikt utgöra ett hot mot handeln på
Kyrkogatan. Ny lokalisering av detaljhandel
inom området vid Strandens skola bedöms
därför som olämpligt.

Landstinget har Folkhögskolan Skeriol med
filialer i Skattungbyn och Särna/Idre. Dessutom
finns Venjan Glob, ett EU-projekt som via
MKFC (Mångkulturellt folkbildningscentrum)
har haft försöksutbildning inom IT.
Genom Region Siljan finns Siljansutbildarna AB
(SUAB) vilka distribuerar högskoleutbildningar
från andra högskolor. Siljansutbildarna förmedlar även högskolekurser och program, kvalificerad yrkesutbildning och uppdragsutbildning
till företag och offentlig förvaltning. Centralt i
Mora finns ett lärcentrum som fungerar som en
samlingsplats och länk mellan högskola/kommun.

Många glesbygdsbutiker trängs mellan vikande
efterfrågan och hårdare konkurrens. Det är
viktigt att värna om och utveckla glesbygdsbutikerna som är viktiga inte minst för äldre och
icke bilburna personer.
Ett förhållnigssätt gentemot nyetablering av bl a
handel i anslutning till planerad ny förbifartsled i
Mora har utretts av stadsarkitektkontoret.

Kommersiell service
Mora utgör centralort för Ovansiljans kommuner, vilket innebär att servicegraden kan betraktas
som hög. Inom centrala Mora finns ett rikt utbud
av detaljister, restauranger och hotell, kontor,
banker, post och systembolag samt ett apotek.
Inom övriga delar av kommunen är dagligvaruhandeln utbyggd med affärer i vissa byar.

Mer information kring handel finns i; Detaljhandeln i Dalarna 2002:14, 2002:15 länsstyrelsen, Strategifrågor för
etablering av handel och annan verksamhet i anslutning till planerad ny förbifartsled i Mora, Stadsarkitektkontoret
Planenheten, 1999. Analys av effekter vid etablering av detaljhandel i kvarteret Strandens skola i Mora, upprättad
på uppdrag av Stadsarkitektkontoret, 2002.
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Riktlinjer - service, vård m m

Ett utvecklingsprogram för lokal service på
landsbygden har tagits fram av Länsstyrelsen i
bred samverkan med kommunerna, Region
Dalarna, Landstinget Dalarna, intresseföreningar
och företrädare för handeln. Syftet med programmet är att definiera ett antal områden som
anses viktiga att utveckla för att främja den
kommersiella servicen i gles- och landsbygdsområden. En del i programmet är att ta fram
lokala serviceplaner där butikerna inte bara
säljer livsmedel utan kan bli servicecentrum i
bygden för t ex offentlig service, kunddatorer
och turistinformation. Programmet pågår år
2004 – 2007.

Vård

Det är viktigt att Mora Lasarett behålls och
utvecklas som akutsjukhus där t ex dess
kompetens inom benfrakturer är en viktig del.
Nya lägenheter för äldre bör planeras nära
service och i anslutning till andra särskilda
boenden.
Skola och barnomsorg

Det är viktigt att behov av nya förskole- och
grundskolelokaler beaktas i samband med
planeringen av nya bostadsområden.
För att locka studerande till kommunen kan
gymnasieskolorna profileras ytterligare.

Övrig service
Huvudbibliotek finns i centrala Mora med
filialer i vissa byar. Den statliga administrationen representeras i Mora av polis, arbetsförmedling, fastighetsbildningsmyndighet, lokal
skattemyndighet, tingsrätt med inskrivningsmyndighet samt försäkringskassa.

Övrig service, handel

Samtliga invånare i kommunen bör ha tillgång
till någon form av dagligvaruservice, dvs
antingen butik på bostadsorten, möjlighet till
hemsändning och/eller någon form av kollektiv
trafik till/från dagligvarubutiken.
Värna om centrala Mora och Kyrkogatan som
handelsstråk. Ny lokalisering av handel bör i
första hand lokaliseras till Mora centrum eller
Noret.

4
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Kommunikationer
Steg 2: Åtgärder som ger effektivare utnyttjande
av befintligt vägnät och fordon

Det övergripande transportpolitiska målet som
riksdagen har utarbetat innebär att säkerställa en
samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet och härigenom
bidra till ekologisk, ekonomisk, socialt och
kulturellt hållbar utveckling.

Steg 3: Begränsade ombyggnadsmöjligheter
Steg 4: Nyinvesteringar och större ombyggnadsmöjligheter

•
•
•
•
•
•

Väg 45 och 70 har utpekats av Vägverket som
väg av riksintresse enligt 3 kap 8 § miljöbalken.
Väg 45 och väg 70 upp till Mora ingår i det
nationella stamvägnätet. Väg 70 från Mora till
Idre har bedömts vara av särskild betydelse för
regional och interregional trafik bl a för turisttrafiken upp till Idre-området. Väg 70 bör rustas
upp för högre standard.

Ett tillgängligt transportsystem
Ett jämställt transportsystem
En positiv regional utveckling
En hög transportkvalitet
En god miljö
En säker trafik

Förutom att vägarna ska ha en god transportkvalitet och nåbarhet till andra regioner ska
riksintressena tillgodoses på följande sätt:

Kommunen har ett väl utbyggt kommunikationsnät med flygplats, person- och godstrafik på
järnväg, linjebusstrafik samt övrig trafik på allmänt och enskilt vägnät.

•

För att få ett långsiktigt hållbart trafiksystem är
det viktigt att skapa ett enkelt, säkert och attraktivt alternativ till ensambilåkning. Utredning
pågår att anlägga ett nytt resecentrum i Mora.
Möjligheterna till arbetspendling med kollektivtrafik bör förbättras med ett samlat resecentrum.

•
•

•

Bättre villkor för gång- cykel och kollektivtrafikresande kan ske bl a med hjälp av information och fysiska åtgärder. I planeringen är det
viktigt att frågor som kollektivtrafik, gc-vägar,
pendelparkering och bilpooler m m beaktas.
Fortlöpande förbättrande åtgärder av gång- och
cykelvägnätet görs och möjligheter att inrätta en
kommunal bilpool utreds.

God tillgänglighet för samtliga trafikanter
God trafiksäkerhet
God hälsa och miljö samt skydd av stads- och
landskapsbild
Eftersträva en estetisk utformning där vägen
utgör byggnadsverk enligt byggnadsverkslagen. De arkitektoniska värdena ska ingå i
skyddet. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser ska tillämpas även när det gäller vägens närområde.

Allmänna vägar
Utöver väg 45/26 och 70 finns ett flertal
allmänna vägar i kommunen som Vägverket
ansvarar för.

Väg

Kommunen har ett lagstadgat väghållningsansvar som begränsas till gator och vägar inom
detaljplanelagda områden där kommunen är
huvudman (tidigare stadsplanelagda områden).
Dessutom har kommunen väghållningsansvar
för statskommunala gator och vägar.

Kommunens vägnät omfattar cirka 34 mil inkl
det enskilda vägnätet med kommunalt underhåll.
Dagens vägtrafik medför konsekvenser som
motverkar långsiktig hållbarhet. För att få förändring till stånd är det viktigt att pröva alternativa sätt att lösa transportproblemen. Genom
att noga analysera problemen och bristerna kan
man finna andra lösningar än genom resurskrävande nyinvesteringar i vägbyggnadsprojekt.
Fyrstegsprincipen kan ses som ett allmänt förhållningssätt i åtgärdsanalyser:

Godstransporter på väg
Lastbilstrafiken går framförallt på de större
allmänna vägarna. På väg 45/26 och 70 går det
cirka 6-7 % tung trafik, vilket även inkluderar
busstrafik. På väg 70 söder om Mora är det dock
drygt 10 % tung trafik. Transporter av farligt
gods beskrivs i kapitel 5.1.

Steg 1: Åtgärder som kan påverka
transportbehovet och val av transportsätt

Tips: Ett nytt planeringsverktyg som ger kommunerna stöd i att utveckla ett balanserat trafiksystem har givits ut:
TRAST – Trafik för en attraktiv stad, som ersätter Boverkets TRÅD från 1982. Parallellt med denna har utarbetats
råd om vägars och gators utformning (VGU). Dessa publikationer finns på hemsidan: www.vv.se/vgu-trast
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Det finns önskemål om en kompletterande
busstur sommartid ”Siljan runt” för turister,
bussturen ska stanna på ett antal målpunkter
utmed sträckan.

Enskilda vägar
Det finns ett stort antal enskilda vägar i kommunen bl a byvägar och ett rikligt skogsbilvägnät. En stor del av de enskilda vägarna sköts av
vägsamfälligheter.

Kollektivtrafikens fordon och utemiljön ska vara
anpassad för funktionshindrade senast år 2010.
Gruppen äldre blir allt större i vårt samhälle,
vilket är viktigt att beakta.
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En trafiknätsanalys har upprättats för Mora
tätort. Idag går väg 45/26 och väg 70 genom
centrala Mora. Det innebär att det är en årsdygnstrafik på mellan 12 500 och 16 200 på
Strandgatan, Vasagatan och på de båda broarna
över Österdalälven.

Planerade / diskuterade förändringar
Följande objekt för framtida nya sträckningar av
allmänna vägar har utretts av Vägverket i
samarbete med kommunen (samtliga kräver
ytterligare utredning innan utbyggnad kan ske):

I trafiknätsanalysen görs en bedömning av
kvaliteten på bil- och bussnät, utryckningsnät
och cykelnät med förslag till åtgärder.
Gång- och cykelvägar
I centrala Mora finns ett övergripande cykelvägnät utbyggt som delvis ligger i blandtrafik.
Cykelvägnätet saknar ibland genhet, tydlig
skyltning och god framkomlighet, vilket behövs
för att nätet ska utnyttjas av cyklisterna. Det
finns ett antal korsningar som har dålig
trafiksäkerhet. I trafiknätsanalysen för Mora
finns ett flertal åtgärder föreslagna för
förbättringar av gång- och cykelvägnätet.

•

Förbifartsled (väg 45) norr om centrala
Mora. Förbifart Mora etapp Ia, Vägverket
har tagit fram en arbetsplan.

•

Ny sträckning av väg 946, delen VinäsLomsmyren. Förbifart Vinäs, Vägverket
arbetar våren 2005 med en arbetsplan.

I den gamla översiktsplanen föreslogs även
utredningsskisser för framtida nya sträckningar
av allmänna vägar förbi olika samhällen i
kommunen. Idag har kommunen ett annat
tankesätt. För merparten av de vägdragningar
som föreslogs i den gamla översiktsplanen,
rekommenderas istället mindre trafiksäkerhetsåtgärder (TS). TS-åtgärder föreslås bl a på
kortare vägsträckor inom samhällen som Bonäs,
Våmhus, Gesunda, Ryssa och Färnäs.

Barn och ungdomar ska på samma villkor som
vuxna tillförsäkras bästa möjliga villkor när det
gäller att förflytta sig och resa säkert inom hela
vägtransportsystemet. Möjligheten att ta sig på
egen hand är viktigt. För att tillförsäkra barns
villkor har en barn och ungdomsplan upprättats
1998 inom kommunen. Frågor gällande barns
väg till skolan, tillgänglighet till gång- och
cykelvägar m m beaktas löpande i planeringen.
Ungdomssamordnaren och Mora ungdomsråd
ingår som remissinstans i bl a detaljplaneärenden.

Ny sträckning från väg 70 till Nusnäs kan dock
behöva utredas. Kommunen vill också möjliggöra för en eventuell framtida ny anslutning av
väg 1000 i Våmhus till väg 1001(Kumbelnäs).
Förbifart Mora
Strandgatan –Älvgatan – Vasagatan (väg 45/70)
har kapacitetsproblem, som med fortsatt trafikutveckling kommer att kräva kapacitetshöjande
åtgärder. Ny förbifart har utretts norr om Mora
centrum. För förbifart Mora etapp 1a (över
Sandängarna) har Vägverket Region Mitt 1999
tagit fram en arbetsplan, som ej fastställdes. För
att säkerställa vägen kan områdesbestämmelser
upprättas. Den nya sträckningen planeras över
Orsälven cirka 500 meter norr om Mora lasarett.
Vägens sträckning går över Sandängarna och
ansluter till väg 70 söder om Kråkberg.

Busstrafik
Kommunen har ett väl utbyggt ringlinjenät för
busstrafik inom centralorten, med en turtäthet på
cirka ½ timme. Lokala och regionala busslinjer
försörjer övriga delar av kommunen med daglig
trafik i varierad turtäthet.
Inom kommunen och mellan kommunerna i länet är det Dalatrafik som sköter bussförbindelserna. Ungdomars synpunkter på kollektivtrafiken bör beaktas.

För att avlasta Mora centrum all genomfartstrafik, även den som kommer på väg 45 söderifrån, måste även en västlig förbifart byggas.

Dagliga bussförbindelser går bl a mellan
Stockholm och Mora.
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Riksintresse vägar
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en Mora - Stockholm tar fyra till fem timmar,
beroende av resväg.

Ny öst-västlig förbindelse
Länsstyrelsen Dalarna har initierat en idéstudie
om en öst-västlig vägförbindelse mot Norge.
Mora kommun ser många fördelar med en
utveckling av en ny förbindelse Hudiksvall –
Orsa – Mora – Malung – Kongsvinger – Oslo (i
enlighet med utredningens stråk B). Vägsträckningen binder samman turistmålen Siljansområdet, Sälenfjällen och Trysil.

Med Inlandsbanan är det under sommarmånaderna möjligt att i naturskön miljö åka upp till
Gällivare via Östersund. Inlandsbanan söderut
leder till Kristinehamn, sträckan Mora – Filipstad trafikeras dock av buss.
Utredning pågår att anlägga ett nytt resecentrum
i Mora se kapitel 8 delområde Bs 1 Mora tätort.
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Nationell och regional vägtransportplan

4

juni 2006

Godstransporter på järnväg

I Nationell plan vägtransportsystemet 20042015 finns inga objekt som berör Mora kommun
(väg 45 och 70). I bilaga till planen finns förbifarten norr om centrala Mora med i stråkbeskrivningen för väg 45.

Godstransporter sker på Dalabanan, Inlandsbanan och Älvdalsbanan. Kommunen utreder
frågan om anläggning an ny godsrangerbangård.
Översyn pågår av Trätåg AB:s virkestransporter
från timmerterminaler i Mora- Orsaregionen.
Nedläggning och omlokalisering av vissa terminaler kan bli aktuellt, vilket kan komma att påverka trafiksituationen i centrala Mora. Eventuellt kommer stickspår till Örjastäppan samt till
Vattumyren och Lomsmyrens industriområde att
elektrifieras och utnyttjas som lastplats för grustransporter.

I Länstransportplan för Dalarna 2004-2015
finns förbifart Mora (väg 45) med. Även förbifart Vinäs (väg 946) och åtgärder på väg 948 vid
Färnäs är med, men inga särskilda medel finns
upptagna till dessa projekt. I länsplanen finns
även följande trafiksäkerhetsobjekt med som rör
Mora kommun; cirkulationsplats vid Öna –
Tuvan (väg 70 norr om Mora centralort),
vänstersvängficka i Oxberg (väg 70/1012).

Dalabanans intressenter
Intresseföreningen Dalabanan består av kommunerna längs den sk Dalabanan. Intresseföreningens arbete syftar bl a till att klarlägga
hur en upprustad bana och trafik kan bidra till
regionens framtida utveckling.

Järnväg
Mora kommun berörs av tre olika järnvägssträckningar: Dalabanan, Inlandsbanan och
Älvdalsbanan.
Dalabanan går från Uppsala via Borlänge till
Mora. Banverket svarar för drift och underhåll
av banan. Banan är enkelspårig och trafikeras av
både person- och godståg av olika operatörer.

Flyg
Mora-Siljan Flygplats ligger 6 km sydväst om
Mora tätort. Den invigdes 1980 och har en stor
regional betydelse för hela norra Dalarna. Flygplatsen kompletterades i början av nittiotalet
med en modern passagerarterminal.

Inlandsbanan, som ägs av kommunerna längs
banan, har ansvaret för och nyttjanderätten till
Inlandsbanan från Mora till Gällivare. Inlandsbanan norr om Mora nyttjas sommartid för
persontrafik enligt särskild turlista. Godstransporter sköts av ett antal olika operatörer.

Flyget har i dagsläget (mars 2004) tre dagliga
förbindelser till Stockholm/Arlanda, restiden är
cirka 45 minuter.

Älvdalsbanan går norrut från Mora via Oxberg
till strax söder om Älvdalen. Banverket svarar
för drift och underhåll. Banan trafikeras av
godståg.

Allmänflyg (klubbflyg) samt visst permittentoch charterflyg utnyttjar också flygplatsen.

Riksintresse för järnväg

Förslag finns till bildande av AB Dalaflyg.
Ägarna till Dala Airport samt ägarna till Mora
Siljan Flygplats har beslutat att gemensamt
undersöka förutsättningarna för bildande av AB
Dalaflyg för att långsiktigt säkerställa en flygverksamhet i Dalarna.

Flygplatsen är dimensionerad för att kunna ta
emot flygplan motsvarande Boeing 737.

Dalabanan Mora – Borlänge – Uppsala utgör
järnväg av riksintresse enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Standardhöjning av Dalabanan bör ske.
Persontrafik
Det finns ett flertal dagliga tågturer till Stockolm
under vardagar, något färre på helgerna. Restid-
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4.4 Kommunikationer Planerade vägåtgärder
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Tele, mobil, IT m m
Regeringens mål vad gäller IT-infrastruktur är
att det ska finnas tillgång till en väl utbyggd
bredbandig digital infrastruktur till rimlig kostnad för landets samtliga hushåll, företag, organisationer och myndigheter.

Riktlinjer - kommunikationer
Standardhöjning av riksväg 70 och Dalabanan
bör ske.
För att säkerställa den utredda korridoren för
förbifart för väg 70 norr om centrala Mora
(delen över Sandängarna) bör områdesbestämmelser upprättas.
I planeringen är det viktigt att frågor som
kollektivtrafik, gc-vägar, pendelparkering och
bilpooler m m beaktas.

Ett utbyggt bredbandsnät innebär bl a att administration och samverkan mellan grannkommuner
förenklas, möjlighet till införande av moderna,
administrativa system för t.ex. ärende- och
dokumenthantering ges, utnyttjande av Geografiska informationssystem, kontakt med medborgarna förbättras med ökad möjlighet till
insyn.

För att stärka utvecklingen av kollektivtrafiken
är det viktigt med ett samlat resecentrum. Det är
viktigt att möjligheterna till arbetspendling med
kollektivtrafik förbättras. För näringslivet är bra
kommunikationer med flyg och järnväg en nödvändighet.

Arbetet med utbyggnad av bredbandsnätet i
Mora pågår. Stadsnätet har byggts ut av Mora
kommun.

Planerat resecentrum utgör ändstation för
Dalabanan och bör bl a utgöra utgångspunkt för
vidaretransport med buss till turistområden i
Sälen, Idre och Grönklitt.
Planskilda korsningar bör tillskapas längs Dalabanan för att främja trafiksäkerheten.

4

Allmänna intressen

En kommunal investering i infrastruktur med
data- och telekommunikation för hela kommunen bidrar i hög grad till en strävan om livskvalitet, företagande och framtidstro.

När det gäller allmänna vägnätet ska kommunen
för egen del och i samarbete med Vägverket,
verka för trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder
såsom planskilda korsningar för gång- och
cykeltrafik samt separata gång- och cykelvägar
mellan centrala Mora och omgivande byar.
Cykelvägnätet i kommunen bör kompletteras
och förbättras.
Mora kommun har tagit på sig ett stort underhållsansvar på det enskilda vägnätet. Vanligt är
annars att kommunerna lämnar bidrag till drift
och underhåll av det enskilda vägnätet och att
vägföreningar och vägsamfälligheter i övrigt
ansvarar för drift och underhåll. På sikt bör
kommunen föra över ansvaret för drift och
underhåll till vägföreningar och samhälligheter.

Tips: För mer information angående kommunikation i Mora surfa in på: banverkets hemsida: www.banverket.se,
vägverkets hemsida: www.vv.se, övriga hemsidor: www.sj.se, www.dalatrafik.se, www.inlandsbanan.se,
www.morastrand.se/flygplatsen/, www.vireser.nu, www.tagibergslagen.se,
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Fritid och rekreation
vandring och längdskidor finns i många av
kommunens byar.

Mora är en föreningstät kommun, med ett stort
antal idrottsföreningar. Lagsporter som
ishockey, innebandy och fotboll ligger i topp.
Det rörliga friluftslivet är viktigt i kommunen
med aktiviteter såsom jakt, fiske, båtsport,
cykling och vandring.

Norra Garberg är ett högt beläget friluftsområde
med markerade leder för såväl sommar- som
vinteraktiviteter.

Det finns två golfklubbar i kommunen varav en
på Sandängarna och en på Sollerön. På Vattumyren finns ett modellflygfält. Vid Mora-Siljan
Flygplats finns en motorstadion.

Kulturhuset är en träffpunkt i centrala Mora. I
kulturhuset finns bland annat bibliotek, Wasasalen (utställningslokal), bygdearkiv, konsumentrådgivning och ett datakafé.

Närrekreation
I kommunen finns ett 15-tal naturreservat som är
väl värda ett besök med allt från Vasaloppsspåret till orörda skogar i norra kommunen.
Alderängarna är det största kommunala reservatet.

I Mora, lika som i Sverige i stort, finns en allt
större efterfrågan på äventyr- och upplevelseinriktade fritidsaktiviteter. Styrketräning, klättring och snowboard är exempel på träningsformer som ökar. Efterfrågan på andra aktiviteter som ökar är bowling, massage, spa, bubbelpool, varmbad och dyl.

Det finns ett antal leder i kommunen: Siljansledens vandrings- och cykelled, Dalkarlsvägen,
och Vasaloppsleden. Fäbodrundan är ett 35 km
långt skidspår som går genom sju vackra fäbodar. Det finns också ett stort antal skoterleder
som är väl använda under vinterhalvåret.

Det är svårt att se hur framtidens träningsformer
ser ut och hur dessa ska organiseras. Anläggningarnas underhållskostnader är höga och svåra
att kontrollera (avgifter för elektricitet och dyl).
Hur utgifterna för anläggningar som kräver stora
underhållskostnader ska finansieras bör utredas
innan uppförande.

Vintertid är långfärdsskridskoåkning vanligt.
Diskussioner kring vatten- och isleder utefter
Siljan har förts. Det är dock problem med Siljans
växlande vattenstånd.

Fritids- och idrottsanläggningar

Riksintressen för friluftslivet

Det finns ett stort antal fritidsanläggningar i
kommunen, bland annat Prästholmens idrottsplats, simhall, tennishall, ishall, ridanläggning
och friluftsbad.

Inom kommunen finns två områden som är av
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 §
miljöbalken. Riksintressena omfattar stora
arealer och utgörs av Rotälven- Anjosvarden och
Siljansområdet. I Rotälven-Anjosvarden är det
främst bergkulleterrängen och den väglösa vildmarken med otämjda vatten som är viktig att
bevara. Siljansområdet utgörs av Siljan-Orsasjöns vattensystem med anslutande terräng samt
området längs Siljansringen. Här är främst kulturbygden och vattendragen viktiga att bevara.
Öringen i Siljan är av intresse för sportfiskare.

Morastrand AB ansvarar för en stor del av
kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Det
finns t ex idrottsplats, simhall och ridanläggning.
Prästholmens idrottsplats omfattar bland annat
fotbollsplan med naturgräs och konstgräsplan,
allvädersbanor för friidrott, tennisplan och
kastring.
I Mora simhall finns en 25 meters bassäng,
undervisningsbassäng, bubbelpool, vattenrutschbanor, gym, solarier, bastu samt cafeteria.

Riksintressen för friluftslivet (F-)

Liftanläggning för utförsåkning finns i Gesunda
och Gopshus. Hemusområdet med skidstadion
används för längdskidåkning och fritidsområde.
En mindre skidskyttebana finns. Elljusspår för
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Nr

Namn

Beskrivning

Klass

10

RotälvenAnjosvarden

Väglös vildmark 1

13

Siljansområdet

kulturbygd

1

Allmänna intressen

Det finns ett stort antal badplatser i kommunen
och Sanda båthamn har öppet för båttrafik under
sommarhalvåret.

Mora är också skidornas ”Mecka” och skidsporten, både utförsåkning och längdskidåkning,
har en bred förankring i kommunen. Ridning,
försvars-, kamp- och kraftsporter, simning,
tennis och orientering är andra aktiviteter som
lockar många i kommunen.

4
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Båda områdena är viktiga för natur- och kulturstudier, vandring och fiske. Områdena innehåller
ett nätverk av vandrings- och cykelleder, samt
skidspår.

Riktlinjer - fritid och rekreation

Friluftslivets övriga intressen

Det är viktigt att i god tid planera för de aktiviteter som efterfrågas.

Inom kommunen finns närmare 20 områden som
är av intresse för det lokala friluftslivet. Dessa
områden är mer precisa och mindre till ytan än
riksintresseområdena. Stopån med sin värdefulla
naturskog och väglösa vildmarksområde samt
dalgången och åns fiskemöjligheter är utpekat
som övrigt friluftsintresse. Andra områden som
är av övrigt intresse för friluftslivet är bland
annat naturskogar, vattenfall och utsiktsberg.

Finansieringen av underhålls- och drifts
kostnader bör säkerställas innan uppförande.
Behovet av vattenområden för närrekreation bör
särskilt beaktas i planeringen. Fiskevårdsplaner
bör upprättas för alla fiskevårdsområden.

Friluftslivets övriga intressen (F62-)
Nr

9

Namn

Beskrivning

Klass

Siljansleden

Vandring

1

Siljansleden

Cykling

1

Rymdalen

Oreglerad älv

1

1

11

Stopån

Naturskog

2

14

Torrlidstorpet

Vattenfall

3

15

Skränklitten

Trädinskriptioner

3

19

Blecket

Fäbodar

3

21

Övre Bönsaberg

Fäbodar

2

25

Sivasbackstjärnarna

Tjärnar

3

26

Våmhus

Odlingslandskap

1

35

Ogströmmen

Vattendrag

2

38

Lybergsgnupen

Naturskog

1

54

Gesundafjärden

Öar

2

55

Gesundaberget

Berg

1

57

Bengtsarvet

Siljansbygd

1

60

Bergkarlsås-Risa Siljansbyar

1

67

Södra
Bomansberg

Fäbodar

2

70

Fåsås

Fäbodar

2

76

Sälsjöåsen

Åsbildning

3

78

Säliträdberget

Utsiktsberg

3

1

huvuddelen av området ligger i Orsa kommun

Utöver dessa friluftsintressen finns även andra
områden som är av betydelse för friluftslivet,
Bl a Alderängarna, Hemus, Gopshusberget,
Sandholmen och Norra Garberg.
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4.5 Fritid och rekreation4.6 Turism
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4

Siljansleden - vandring
Siljansleden - cykling
Dalkarlsvägen - vandring
Skoterled
Fäbodrundan - skidspår,
vandring
Fritidsanläggningar

Allmänna intressen

Vasaloppsleden
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Turism
ingår fiskevårdande insatser, tillgänglighet
(information, fiskecamp, guider) och marknadsföring. För utveckling av fisketurismen efterfrågas strandnära och lättillgängliga markområden. Enkla åtgärder såsom uppförande av
toalett, sopuppsamling och parkering behövs i
anslutning till dessa områden.

Allmänna intressen

Siljansbygden är ett populärt turistmål och under
de senaste åren har turistnäringen gått mycket
bra. Bygden är i nuläget (2004) den största
turistdestinationen i Sverige utanför de tre storstadsområdena och turistsäsongen omfattar både
sommar- och vinterhalvåret.

4
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Turismen skapar många arbetstillfällen – totalt
genereras i Siljansregionen 1400 heltidssysselsatta och 2000 säsongsanställda personer.
Turismsektorn har dock svårt att bli erkänd som
en basnäring och entreprenörskapet inom
kommunen kan utvecklas.

Sportfiske är inte säsongsbetonat utan kan
bedrivas året om. Det innebär god möjlighet till
säsongsförlängning samtidigt som produkten
upplevs ha högre kvalitet eftersom risken för
”trängsel” är liten.

I likhet med andra orter i Siljansbygden finns i
Mora den omväxlande naturen, kulturen, landskapet och kulturarvet i form av dräktskick,
dialekter och hantverk.

Turistboende
Som turist i Mora finns det goda möjligheter till
ett bra boende. Boendemöjligheter är exempelvis hotell, vandrarhem, stugby eller campingplats. Totalt finns ett 15-tal hotell och dessutom
vandrarhem och stugbyar, med sammantaget
cirka 1 300 bäddar.

I kommunen finns många vackra vandringsleder,
exempelvis Vasaloppsleden, Dalkarlsvägen,
Fädodrundan och Siljansleden. Vasaloppsarrangemanget med tävlingar under en dryg
vecka i månadsskiftet februari-mars är extremt
viktigt och påverkar såväl centrala Moras
markanvändning som markanvändningen längs
spårsträckningen från Älvdalsgränsen vid
Vasslan.

Campingplatser finns på Prästholmen, i Våmhus,
i Venjan och på Sollerön och Johannisholm,
dessutom finns en MC-campingplats vid
Lomsmyren.
Det är framförallt svenskar som besöker Siljansregionen, men även turister från bl a Tyskland,
Norge och Holland.

Mora har också ett rikt kulturliv. Zornmuseet
visar en del av produktionen från en av Sveriges
internationellt mest kända konstnärer, Anders
Zorn – född, uppvuxen och verksam i Mora.

De fyra Siljanskommunerna Mora, Orsa, Leksand och Rättvik bildade år 1987 Siljan Turism
AB. Bolaget ägs till 1/3 av de fyra kommunerna
och till 2/3 av näringslivet. Runt 600 företag och
organisationer är delägare i Siljan Turism (år
2004). Siljan Turism svarar för den operativa
delen av turistinformationen i de fyra kommunerna, inklusive drift av turistbyråerna.

Skogsmuseet Siljansfors visar hur skogens
resurser använts under århundraden. I byn
Gesunda finns sagolandet Tomteland, där
tomtens verkstad kan besökas. I Nusnäs tillverkas dalahästarna som sågas, täljs och målas
för hand.

År 1987 var den årliga turistomsättningen vid
Siljan 550 miljoner kr, 2003 har den stigit till
över 2 miljarder kronor.

På sommaren finns bad vid Tingsnäs, båttrafik
på Siljan och gästhamn finns i Saxviken, på
Sollerön m fl. I Gesunda och i Gopshus finns
skidbackar. Längdskidspår finns på ett flertal
ställen i kommunen.

Under 2001-2003 har antalet boende ökat inom
alla boendekategorier. Hotellen har dock en
disponibel kapacitet som är högre än det antal
som utnyttjas. Antalet familjer som campade i
Mora under 2003 var cirka 14 500 st och antalet
gästnätter var närmare 150 000 st.

Sportfisket är idag den snabbast växande delen
av aktivitetsturismen och i Mora kommun finns
stora möjligheter till utveckling av sportfisket.
För att kunna hålla en hög kvalitet på fisket
krävs det att uttaget av fisk begränsas.

Riksintressen för turism och friluftsliv

Till mindre och lättillgängliga sjöar kan isättning
av fisk koncentreras för att mer eller mindre
garantera fångst.

Inom Siljansområdet finns ett stort antal statliga,
kommunala och enskilda intressen vad gäller
användningen av mark och vatten.

Mora och Orsa kommuner har tillsammans med
de lokala fiskevårdsområdena utarbetat ett koncept för att utveckla fisketurismen. I projektet
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Siljansområdet är riksintresse för turism och
friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Inom
området ska turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas.
Riksintresse för Turism och friluftsliv enligt MB 4:2

Namn

Beskrivning

Siljansområdet

Sjöar, öar och strandområden i
anslutning till Siljansringen

Allmänna intressen

Riksintresset innebär att exploateringsföretag
och andra ingrepp i miljön får komma till stånd
endast om det inte hindrar turismens och
friluftslivets intressen samt att natur- och
kulturvärden inte påtagligt skadas. Riksintresset
innebär dock inte att hinder föreligger för
utvecklingen av befintliga tätorter eller det
lokala näringslivet.
Riktlinjer - turism
De turistattraktioner som finns i regionen ska
underhållas på ett sådant sätt att dess attraktionskraft inte försämras.

4

Turismen bör uppmärksammas som en
kommersiell basnäring.
Aktiviteter som svampplockning och fiske kan
utnyttjas och marknadsföras bättre, båttrafiken
kan utökas och säsongerna kan förlängas.
Sportfiskets betydelse kan utvecklas. För att öka
och utveckla fisketurismen bör fiskevårdande
insatser, information, fiskecamp, guidning och
marknadsföring ske.
Genomförande av aktiviteter så som ”vildmarksturism” bör noga övervägas då det utnyttjar
naturens resurser hårt.
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4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald

4
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jordens olika naturresurser och biotoper. En
ekologisk grundsyn ska utgöra grunden för all
planering och utnyttjande av mark- och vattenområden.

Större delen av kommunens yta domineras av
skogsmark med tall- och granskog och näringsfattiga sjöar på ett bergkullelandskap i storkuperad terräng. Den bebyggda och uppodlade
marken utgör en mycket liten del av den totala
markarealen. Områdena kring Siljan och Orsasjön utgör ett utpräglat kulturlandskap som karaktäriseras av den kalkrika marken och det storkuperade landskapet med höjdskillnader på upp
till 400 meter. Huvuddelen av kommunens
bebyggda yta är belägen vid Siljan och Orsasjön
och bebyggelsen utbreder sig i dalgångar och på
sluttningar ner mot sjöarna.

I den kommunala planeringen av mark- och
vattenområden innebär den ekologiska grundsynen att effekterna på ekosystemet och dess
livsorganismer alltid ska beaktas. Miljöbalken
ger kommunerna ansvar för att skydda områden
som är nödvändiga för att bibehålla mångfalden,
såväl den genetiska som ekosystemets mångfald.
Ekologiskt känsliga områden kan delas in i tre
olika grupper:

Den västra kommundelen omfattande Venjans
socken är belägen på den höjdplatå som skiljer
Öster- och Västerdalarna åt. Bebyggelse och
odlingsmark inom denna del av kommunen är
lokaliserade till de sjösystem som sträcker sig
längs Vanåns dalgång.
Kommunens norra delar utgör ett storkuperat
skogsbeväxt bergslandskap som i den nordligaste delen övergår i fjällskogsnatur. Denna del
av kommunen har, bortsett från Ulvsjö by, ingen
permanent bebyggelse och utgör ett unikt vildmarksområde som i vissa delar är helt opåverkat
av skogsbilvägutbyggnad. Storleken, väglösheten, det storslagna landskapet, mosaiken av
myrområden, sjöar, gammelskog, m m gör att
området rymmer ovanligt höga kvaliteter för
friluftsliv, rekreation och naturvetenskap.

•

Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar.

•

Områden som inrymmer växt- och djurarter
som är utrotningshotade.

•

Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga
och som samtidigt inrymmer särskilt ekologiska värden.

De ekologiskt känsliga områdena utgörs främst
av olika typer av naturområden som utpekats i
andra sammanhang så som våtmarker, ängs- och
betesmarker, natura 2000-områden, naturreservat m m.
Särskilt skyddade områden enligt internationella åtaganden
Särskilt skydd av naturområden kan ges med
stöd av 7 kap 28 § miljöbalken, så kallade
Natura 2000-områden. Dessa områden har ett
mycket starkt skydd. Regeringens tillstånd erfordras för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön
i dessa områden. Alla Natura 2000- områden är
av riksintresse, de flesta av Natura 2000områdena är också naturreservat. Godkända
Natura 2000-områdena står beskrivna nedan:
Natura 2000-områden

Tandsjön i Venjan
(bilden kommer från Norra Venjans Intresseförening).

Ekologiskt känsliga områden
En ekologisk grundsyn innebär att människans
utnyttjande av naturen inte får ske på bekostnad
av andra växt- och djurarter och utarmning av
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Nr

Namn

SE0620041

Våmhuskölen – Anjosvarden –
Stopån

SE0620042

Näcksjövarden

SE0620064

Gåstjärnsknölen

SE0620067

Hykjeberg

SE0620068

Söderberget

SE0620069

Alderängarna

SE0620081

Stickåsälsbäcken

Översiktsplan för Mora kommun
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SE0620099

Lybergsgnupen

SE0620101

Fux – Andersknallarna

SE0620201

Kråkbergskärret

SE0620202

Långhedsberg

SE0620204

Säxberg

SE0620205

Åsklitten

Enligt 7 kap miljöbalken kan skydd av natur ske.
Det kan vara nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djuroch växtskyddsområde samt strandskydd.
Strandskyddet beskrivs under kapitel 6.2.

SE0620270

Tramsgrav

SE0620288

Norrviken

Naturreservat

SE0620289

Agnmyren

Skyddade naturområden

Inom Mora kommun finns 16 områden som har
naturvärden som är av riksintresse enligt 3 kap
6 § miljöbalken. De riksintressanta områdena
finns utförligt beskrivna i Länsstyrelsens regionala underlagsmaterial (RUM).

Vasaloppsspåret och Alderängarna är kommunala naturreservat. Vasaloppsspåret har bildats
tillsammans med Malung och Älvdalens kommuner. Ändrade spårsträckningar har inneburit
att minst 5 km av spårsträckningen idag är förlagd inom mark som ej omfattas av naturreservatsskyddet. En framtida revidering av
reservatssträckningen bör göras.

Ett av riksintressena är Våmhuskölen –
Anjosvarden – Stopån som ligger i den norra
delen av kommunen och består av naturskogsartad tallskog och odlad myrmark i höglandsterrängen. Den näringsfattiga berggrunden i
kombination med ett kärvt klimat skapar en
mycket karg miljö. Detta riksintresse tillsammans med omgivande marker och riksintresseområdena bildar ett unikt och mycket stort
väglöst vildmarksområde. Siljan-Skattungen
betraktas som kratersjöar uppkomna efter ett
meteroitnedslag. Fiskfaunan är rik och omfattar
bl a tre stammar av öring.

Lybergsgnuppen sträcker sig även in i Malungs
kommun.

Naturreservat
Nr

Utöver de riksintressen för naturvård som
redovisas nedan är alla Natura 2000-områden
också av riksintresse:
Riksintressen för naturvård (N-)
Nr

Namn

26

Lybergsåsen-Gåstjärnskölen

2060

37

Rotälven-Rymman-Dyverdalen

3610

40

Hykjeberg

41

Våmhuskölen-AnjosvardenStopån

5700

43

Morafältet

6090

45

Våmåsen

49

Siljan-Skattungen

50

Flenberget-Myckelgrav

493

138 Fåsmyr och Mörkloksmyren

550

139 Karlsmyren

Area i ha

68

171
17900

3540

141 Näcksjövarden-Näcksjön

2030

142 Sollerön

1930

144 Kallbolsfloten
163 Lybergsgnupen
164 Jugåskölen-Lödersjön-Pellkölen

Syfte*

Area i ha

2002087

Vasaloppsspåret

Fl

2002061

Lybergsgnupen

bm+fl+vn

2002056

Våmhuskölen

bm+fl

2890

2002071

Anjosvarden

bm+fl+vn

2610

2002151

Näcksjövarden

bm+fl+vn

2051

2002063

Hykjeberget

bm+fl+vn

69

84
217

2002077

Söderberget

Bm

25

2002064

Svinvallen

bm+vn

29

2002138

Alderängarna

bm+fl+vn

2002008

Salunäbb

2002045

Sandholmen

Bm+fl

3,3

2002017

Område vid
Jugaren

vn+fl

29

2002124

Fux
Andersknallarna

Bm

2002154

Tramsgrav

115
1,2

232
52

*bm=biologisk mångfald, fl=friluftsliv, vn=värdefull våtmark

Bildande av två nya kommunala naturreservat,
Agnmyren och Hemusområdet pågår. Även ett
statligt naturreservat är under framtagande,
Norra Mora vildmarksområde, med en area på
cirka 15 000 ha. Detta område, tillsammans med
befintliga naturreservat i norra Mora bildar ett
stort sammanhängande område som kan ses som
unikt, inte minst med tanke på att det till stora
delar är väglöst.

660

140 Lövvasselkölen

Namn

125
38
1200

37

4

Områden av riksintresse för naturvården

Allmänna intressen

I Mora kommun finns 14 områden som är
skyddade genom bildande av naturreservat enligt
7 kap 4 § miljöbalken, varav 12 är statliga
reservat.

Översiktsplan för Mora kommun

I den regionala skogsskyddsstrategin utpekas ett
antal värdetrakter. Med värdetrakt menas ett
landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska
bevarandevärden. Värdetrakter har en väsentligt
högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv
inklusive biologiskt viktiga strukturer än vad
som generellt finns i skogslandskapet.

Värdefulla och skyddsvärda naturskogar

Allmänna intressen

Under 1991-1992 genomfördes en inventering
av skyddsvärd naturskog i Mora kommun. I
utredningen redovisas 38 områden, som bör
skyddas. Inventeringen bedöms inte vara helt
aktuell, men nyttjas tillsammans med nyare
kunskapsunderlag.

4
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Inom Mora kommun har förslag till ett antal
värdetrakter utpekats dels granbarrblandskogstrakter, dels tallskogtrakt. Enligt förslaget kommer Mora kommun få den största andelen skyddad skog i länet, 8 % av skogsmarksarealen i
kommunen föreslås skyddas som naturreservat.

Då naturvårdsverket i slutet av 1990-talet fick
väsentligt ökade anslag för att skydda skog har
en värdering av de mest värdefulla naturskogarna av större storlek i den norra delen av
kommunen gjorts. Värderingen finns beskriven i
rapporten De mest värdefulla och skyddsvärda
naturskogarna i Mora och Orsa, 2001. Cirka
15 000 hektar föreslås skyddas från vägbyggen
och andra former av skogsskötselåtgärder. Med
angränsande objekt i Mora och redan befintliga
reservat kan den sammanhängande skyddade
arealen i ett enda objekt bli cirka 23 000 ha. I
södra och mellersta Sverige finns inget liknande
område med gammal skog av samma storlek.
Tre av de mest skyddsvärda naturskogarna, NV
Mora, N Oremyren–Skuråsen och Skuråstelet
utgör det nya statliga naturreservat som är under
framtagande.

Följande granbarrblandskogstrakter föreslås:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De mest skyddsvärda naturskogarna
Nr Namn

Beskrivning

Yta i ha

15 NV Mora

Väglöst, myr- och
vardlandskap

16 Rövarberget

Intakt naturskog med
stora naturvärden

17 N OremyrenSkuråsen

Storslagna gammelskogar utan spår av
modern avverkning

1 800

18 Skuråstelet

Stor variationsrikedom
och vackert landskap

1 100

19 Tramsbäcken

Högproduktiv, reslig
och grov granskog

Mora Norra (Mora, Älvdalens och Orsa
kommun)
Kallbolsfloten (Mora och Orsa kommun)
Mindre del av Blyberg (Mora och Älvdalens
kommun)
Djuptjärnsmyran
Lyberget (Mora och Malungs kommun)
Fux-Anders (Mora och Leksands kommun)
Snöttuberget (Mora och Vansbro kommun)
Följande tallskogstrakter föreslås:
Venjan (Mora och Älvdalens kommun)
Hemul

Eftersom strategin precis ska gå ut på remiss har
den inte fullt ut inarbetas i översiktsplanen.

12 000

Biotopskydd

500

Mindre mark- och vattenområden som utgör
livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter kan
förklaras som biotopskyddsområden. Antingen
kan enskilda områden eller samtliga områden av
ett visst slag skyddas. Biotopskyddsområdena
skyddas enligt 7 kap 11 § miljöbalken.

50

Generellt biotopskydd gäller för:
Alléer
•
Källor
•
Odlingsrösen
•
Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
•
Stenmurar i jordbruksmark
•
Åkerholmar
•

Värdetrakter
Länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen har statens uppdrag att skydda skog. Inom ramen för
miljömålet Levande skogar ska ytterligare
värdefulla skogsmiljöer skyddas. En regional
skogsskyddsstrategi för Dalarna är under utarbetande (remiss oktober 2005).

Det finns tre utpekade biotopskyddsområden i
skogsmark som är skyddade enligt 7 kap 11 §
miljöbalken.

Den skog som har bäst möjlighet att bidra till att
hotade arter kan frodas och spridas ska ges
formellt skydd. Det kan ske genom naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal.

Biotoper
Diarienr

Till grund för värdetrakterna ligger bland annat
inventeringar av urskogsartade skogar i Dalarnas län från 2004.
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Biotoptyp

Fastighet

97/95

Örtrik sumpskog

Vinäs 153:1

112/95

Ravinskog

Bonäs 349:1

252/96

Urskogsartad
barrskog

Mora Öna s:48

De stora skogsbolagen har gjort egna inventeringar av nyckelbiotoper.
Sumpskogar
Inom skogsområdena finns närmare 1500
betydelsefulla sumpskogar i kommunen. Det
finns många olika sorters sumpskogar, såsom
fuktskog, myrskog, kärrskog, strandskog m fl.
Underlaget är främst grundat på tolkning av
infraröda flygbilder, enbart 5- 10 % av sumpskogarna har besökts i fält. Länkar till samtliga
objekt går att finna på skogsvårdsstyrelsens
hemsida.
Ängs- och betesmarker
En länsomfattande ängs- och betesmarksinventering har utförts av länsstyrelsen 2002 - 2004. I
Mora kommun utpekas 65 områden, varav 18 är
igenvuxna men restaurerbara, på grund av dess
höga flora-, träd-, vatten-, eller kulturmiljövärden. Inventeringen tar inte bara upp värdefull
flora utan även träd och byggnader.
Ängs- och betesmarksinventering
Nr ID
Ägonamn
Markslag
2D2-JZE
381-LLN
38B-ZUP
4CE-C00
635-AFC
FDB-GRX
48D-JDW
779-TAA
F3A-WMV
260-VKP
E96-TSV
CE3-ZFH
6E5-OTL
D29-TQL
285-FDX
E9C-OKO
E8E-SCR
BFC-NOQ
E2F-IPU

Bete
Bete
Frostkitt
Restaurerbar
Restaurerbar
Bete
Kulåra strand
Bete
Kulåra strand
Bete
Bete
Bete
Kansbol
Äng
Kansbol
Äng
Bete
Hållan
Bete
Stora vasselnäs 1 Äng
Stora vasselnäs 2 Bete | Fäbodbete
Nedre bönsaberg Äng
Nedre bönsaberg Äng
Nedre bönsaberg Äng
Bönsaberg
Äng

Tips: Skogsvårdsstyrelsens hemsida: www.svo.se.
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0CF-EWN
207-HTB
CAC-WFE
DE5-NGI
8A9-LYD
44A-RFV
C3C-JWI
204-OZL
62A-OWH

Nedre bönsaberg
Nedre bönsaberg
Övre bönsaberg
Övre bönsaberg
Övre bönsaberg
Bönsaberg
Övre bönsaberg
Övre bönsaberg
Övre bönsaberg
Brunnvassel20F-WYL
bodarna
30 247-YEF
Mattsäl
31 712-QAB
Södra hållan
32 976-EJH
Lejden
33 43C-AMS Rädbjörka
34 957-PGO
Rädbjörka
35 155-DAV
Rädbjörka
26 AAD-EZV Rädbjörka
37 163-TYP
Rädbjörka
38 FD4-CBM Mattsäl
39 4D8-COR Mattsäl
40 F13-TRL
Åsen
41 2A5-LGB
Kättbo-åsen
42 22B-HME Krångåsen
43 4CD-HFZ Krångåsen
44 C8D-WRM Krångåsen
45 6A5-NHA
Krångåsen
46 FD3-MXE Krångåsen
47 677-KDX
Övre borrberg
48 B3A-RPJ
Sollerö-åsen
49 798-HDY
Sollerö-åsen
50 49C-HFZ
Sollerö-åsen
51 41E-NID
Sollerö-åsen
52 C29-RWN Sollerö-åsen
53 A08-ZXS
Tiberget
54 756-ZUP
Norrgårdssälen
55 074-EDO
56 7C0-FSV
57 88A-ZXR
58 CD9-NMU
59 E77-IJF
60 6FD-APE
61 FC8-SJT
Södra flenarna
62 269-OSN
Blecket
63 BD0-HGO Näsberg
64 CAC-WFE Övre bönsaberg
65 D4C-VTN Kättboåsen

Restaurerbar
Restaurerbar
Äng
Äng
Äng
Äng
Äng
Restaurerbar
Restaurerbar
Restaurerbar
Bete | Fäbodbete
Restaurerbar
Restaurerbar
Äng
Äng
Äng
Äng
Äng
Äng
Äng
Restaurerbar
Restaurerbar
Restaurerbar
Äng
Äng
Äng
Äng
Restaurerbar
Bete
Äng
Äng
Äng
Äng
Restaurerbar
Restaurerbar
Bete
Bete
Äng
Bete
Bete
Bete
Restaurerbar
Restaurerbar
Restaurerbar
Äng
Bete | Fäbodbete

Samrådsområden enligt MB 12:6
Inom kommunen finns ett utpekat samrådsområde enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Inom
detta område (Gåstjärnskölen) ska alltid göras en

Allmänna intressen

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Skogsvårdsstyrelsen har vid en omfattande
skogsbiotopinventering pekat ut cirka 450 st
nyckelbiotoper på privat skogsmark. En vidarebearbetning av detta material har lett till 34 st
biotopskyddsområden. För mer information
kring utpekade nyckelbiotoper och biotopskyddsområden se skogsvårdsstyrelsens hemsida
där länkar till samtliga objekt finns.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Översiktsplan för Mora kommun

Översiktsplan för Mora kommun

För Mora kommun redovisas 191 objekt, totalt
omfattande cirka 32 000 ha. I översiktsplanen
har tyngdpunkten lagts på klass 1-2 objekt.
Övriga myrar (klass 3-4) finns i det digitala
underlaget och kan användas av kommunen och
skogsvårdsstyrelsens vid ärendehantering, men
det har inte bedömts att avvägningsfrågor kring
dessa objekt behöver hanteras särskilt i översiktsplanen.

anmälan för samråd med länsstyrelsen i fråga
om särskilda verksamheter eller åtgärder som
kan medföra skada på naturmiljön.
Naturminnen
Ett särpräglat naturföremål kan skyddas som
naturminne, naturminnen är skyddade enligt 7
kap 10 § miljöbalken.
Naturminnen i Mora, skyddade enl 7 kap 10 § MB

4

Allmänna intressen

Nr
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I kommunen finns 20 våtmarksobjekt av klass 1
och 35 av klass 2. Klass 1 våtmarkerna ligger
huvudsakligen i kommunens norra del.

Namn

Ort

159

Förkastningsbrant

Sollerön

2004111

Tall

Daddbodarna

2004112

Gran

Daddbodarna

2004137

Torrfura

Hökberget

Våtmarker klass 1-2

2004148

Tall

Färnäs

Nr

2004149

Gran

Fåsås

2004150

Tall

Ingärdningsbodarna

2004152

Tall

Vasslarängena

2004153

Träd

Färnäs

2004154

Tall

Johannisholm

2004158

Tall

Acksi

2004159

Klikten

Sollerön

1
2
4
5
6
7
11
19
21
24

Myrskyddsplan för Sverige
Sverige är ett av de myrrikaste länderna i
världen i förhållande till sin landyta, drygt 20
procent av landytan täcks av myrmark. Myrarna
har höga naturvärden och många av de artrikaste
biotoperna finns här. 1994 upprättade Naturvårdserket en myrskyddsplan för Sverige. Totalt
finns 374 myrobjekt varav sex objekt i Mora
kommun. Objekten Våmhuskölen och Anjosvarden, myrar vid Näcksjövarden och Gåstjärnskölen är avsatta som natura 2000-områden.
De både förstnämnda är även avsatta som
naturreservat.

30
31
57
58
140
143
148
160
167
169
3
8
9
15
23
25

Myrskyddsplan för Sverige
Nr

Namn

W9

Lövvasselkölen

W10 Våmhuskölen och Anjosvarden
W11 Myrar vid Näcksjövarden

Yta i ha
4137
2592
44

W14 Gåstjärnskölen

410

W19 Karlsmyren

583

W20 Fåsmyr och Mörkloksmyren

522

26
27
32
33
39
45
53
60
73
74

Värdefulla våtmarker
I rapporten Våtmarker i Kopparbergs län, länsstyrelsen 1990:2 har en inventering av våtmarker för hela länet gjorts. Rapporten redovisar
våtmarker klassificerade i en fyragradig skala, 14 där klass 1 har högsta naturvärde.

40

Beskrivning
Myrar norr om Knausås
Lövvasselkölen
Myrar till Storbjörnåsen
Myrar väster Stor-Björnåsen
Lövvasselfljoten
Myrar på sydsidan av Munkhäden
Stormyren
Råstensmyren–Oremyren
Brändfljoten
Risängsmyren och myren norr om
södra Oradtjärnberget
Myrar på och norr om Andljusvarden
Myrar vid sjön Andljusen
Gåstjärnkölen
Tandsjökölen
Hästfloten
Fåsmyr–Mörkloksmyren
Karlsmyren
Knubbfljoten
Nybodkölen–Tranukölen–Ärjmyrkölen
Pellkölen–Starrbäckskölen
Storkölen
Myrar i Rymdalen
Gråfljoten
Myrar i Dalgången sydost Ulvsjön
Kölådalsmyren
Råstensmyren och myrar öster om S
Oradtjärnberget
Myrara på Oradtjärnbergets
sydsluttning
Myrar i gäddtjärndalen
Myrar väster sjön Fisklösen
Stormyren
Myrar öster om Näcksjövarden
Aximyrarna
Stormyran (f d Fisktjärnkölen)
Ryssflomyren
Grötkölen
Gummebergsmyren-Ogsjön

Klass
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Myckelmyran
Lädsmyrarna
Kroktjärnsmyren
Budsjöfljoten-Stormyren
Myrar söder om Grunsjön
Kullsfljoten
Hinsmyren-Kikermyren
Leksmyren
Tjärnmyren
Saxviken
Strandängar vid Nördervik (Norrviken)
Draggfljot
Granermyren
Slätfljoten
Tuvängsmyren m fl
Lissbodkölen-Kringlogmyren
Hållängeriset
Skyttelmyren
Myrar vid s Sävsjön

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Övriga naturvärden
Nr

Länets naturvårdsprogram
Utöver områden av riksintressen och naturreservat finns ett stort antal områden av regionalt
intresse utpekade i det Naturvårdsprogram för
Kopparbergs län, som upprättats av länsstyrelsen 1988. Syftet med programmet är att
presentera en samlad och enhetlig redovisning
av naturvårdens intresseområden, inklusive fakta
och bedömningar. I varje område har det
samlade naturvärdet också klassats i en tregradig
skala.
Naturvårdsprogrammet redovisar 85 områden
inom Mora kommun med höga naturvärden. Ett
stort antal av dessa har senare fått naturvärdena
dokumenterade i t.ex. våtmarksinventering, myrskyddsplanen eller har utpekats som riksintresse
för naturvården. Därför har en gallring gjorts
bland dessa områden och i översiktsplanen redovisas endast de områden, som bedöms fortfarande vara aktuella och som inte har lyfts fram i
senare utredningar och därmed har fått en aktuellare beskrivning och bedömning. Exempelvis
har geologiska objekt inte inventerats i annat
sammanhang och dessa redovisas därför här.
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Namn

Beskrivning

Klass

62.2

Dalkarlängena

gammal slåttermyr 2

62.4

Lövåsen

rännsystem

3

62.5

Ämåsen

rullstensås

3

62.7

Rövarberget

naturskog

3

62.9

Rymdalen

oreglerad älv

1

62.13 Ljotgrav

terrängformer

3

62.16 Bösjön

rödingsjö

1

62.17 Bösjövarden

vard

2

62.19 Blecket

fäbodar

3

62.20 Gruvdalen

bäckravin

3

62.21 Övre bjönsaberg

fäbodar

2

62.22 Indsjön

rogenmorän

2

62.24 Rädanåsen

åsbildning

2

62.25 Sivasbacktjärnarna tjärnar

3

62.26 Våmhus

odlingslandskap

1

62.27 Skärbergsgrottan

grotta

3

62.28 Gopalån

vattendrag

2

62.29 Gopsberget

berggrundslokal

3

62.30 Söderberget

sydväxtberg

2

62.31 Hökberget

flygmoavlagring

2

62.32 Grönsberg

sydväxtberg

3

62.35 Ogströmmen

vattendrag

2

62.36 Hartjärnsberget

naturskog

2

62.37 Grötkölen

myr

2

62.40 Myckelsjön

rogenmorän

3

62.41 Vällingberget

lövbrända

2

62.42 Täxberget

lövbränna

3

62.43 Hemulberget

sydväxtberg

3

62.47 Axiåsen

rullstensås

2

62.48 Kringlugåsen

grusås

3

62.50 Vimo

terrängformer

3

62.52 Leksberget

sydväxtberg

2

62.53 Stortjärnen

terrängformer

3

62.57 Bengtsarvet

siljansbygd

1

62.58 Vattnäs

siljansbygd

1

62.59 Vattnästerassen

terrängformer

2

62.60 Bergkarlås-Risa

siljansbyar

1

62.61 Färnäs

0

62.63 Uvberget

0

62.71 Storflyten

myrodlingar

3

62.73 Ästeråsen

blockhav

3

62.74 Trollkyrkan

erosionsdal

2

62.75 Ljotberg

berggrundslokal

3

62.77 FuxAndersknallarna

lövbränna

2

62.80 Björnmyren

myr

2

62.81 Nybodkölen

myr

2

62.84 Snårberget

Torrakor

3

Allmänna intressen

89
95
100
101
102
104
107
115
117
128
135
155
157
159
164
168
181
186
189
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Översiktsplan för Mora kommun
Odlingslandskapet

4

Allmänna intressen

För att säkerställa ett representativt urval av
Sveriges odlingslandskap har Naturvårdsverket
upprättat en nationell bevarandeplan för odlingslandskapet, Sveriges finaste odlingslandskap,
nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.
Planen är uppdelad i två etapper och i den första
etappen återfinns de två helhetsmiljöerna Färnäs
och Sollerön, den sistnämnda även riksintresse
för naturvård. I den andra etappen finns ängsoch hagmarksobjektet Nörderviken på Sollerön.
Objektid Namn

Beskrivning

Area i ha

W6201 Färnäs

Siljansbygd

374

W6202 Sollerön

Stor jordbruksö

1928

W6207 Nörderviken

Ängs- och
6.0
hagmarksobjekt

1

Övre och nedre
Blecket

Fäbodställe

7

2

Stora Vasselnäs

Fäbodställe

5

3

Övre och nedre
Bönsaberg

Fäbodställe

12

4

Näsberg

Fäbodställe

6

5

Våmhusbygden

Täta byklasar

240

6

Bonäs

Randbymiljö

115

7

Läde

Fäbodställe

12

8

Tiberget

Fäbod

10

9

Norrgasselen

Fäbod

10

Fäbod

7

11 Acksi

Fäbodställe

2

12 Vattnäs

By

75

13 Bergkarlås-RisaMaggås

Byar

200

14 Färnäs

Bymiljö

160

15 Södra Bomansberg

Fäbodställe

12

16 Fåsås

Fäbodställe

30

170

19 Sollerö-åsen

Fäbodställe

13

20 Södra Flenarna

Fäbodställe

1

21 Garsås

Bymiljö

95

I kommunen finns sex fiskevårdsområden.
Fiskevårdsområdesföreningarna upprättar med
jämna mellanrum fiskevårdsplaner.
Miljökontoret har tillsammans med länsstyrelsen, fiskevattenägare och fiskevårdsområdesföreningarna tagit fram en restaureringsplan för
kalkade naturvatten i Mora kommun.
Strandskydd
Generellt strandskydd gäller vid sjöar och
vattendrag. Syftet med strandskyddet är att
trygga förutsättningarna för rörligt friluftsliv och
att bevara goda livsvillkor på land och vatten för
djur- och växtlivet. Se vidare under kapitel 6.2
Strandskydd.

Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet
Yta i ha

Sockencentrum 570

En central uppgift är att, så långt det är möjligt
att återställa de vattensystem vars naturvärden
och fiske spolierats genom flottrensning, dikning, dammar etc. De naturliga vandringsvägarna och lekplatserna bedöms kunna förbättras avsevärt.

Dalarnas läns bevarandeprogram för värdefulla
odlingslandskap från 1994 har tillsammans med
ängs- och hagmarksinventeringen från 1993 har
legat till grund för det nationella programmet.
Bevarandeprogrammet kommer fortsättningsvis
att kallas för Dalarnas bevarandeprogram för
odlingslandskapet.

Beskrivning

Bymiljö

18 Sollerön

Fiskeodling påverkar miljön främst genom
utsläpp av näringsämnen men även genom risk
för spridning av främmande arter och stammar
av fisk samt smittsamma fisksjukdomar. Vattenbruksföretag ska därför prövas enligt såväl fiskelagstiftning som enligt miljölagstiftning.

Länsstyrelsen i Dalarna upprättade 1994 ett
bevarandeprogram för odlingslandskapets
natur- och kulturvärden i Kopparbergs län,
Värdefulla odlingslandskap i Dalarna. I programmet utpekas 21 objekt i Mora. De främsta
objekten består av byar och fäbodmiljöer utmed
Siljan- och Orsasjöns stränder.

Nr Namn

17 Nusnäs

Fiskevård

Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet

10 Matsel

juni 2006
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Riktlinjer - naturmiljö
Ett ekologiskt synsätt ska ligga till grund för all
planering. Den biologiska mångfalden ska
bevaras och gärna stärkas. Kommunen har i
miljö- och naturvårdsplanen tagit långsiktiga
mål för odlingslandskapet, skogar, våtmarker
samt sjöar och vattendrag (se kapitel 3.6).
Kommunala naturreservat bör upprättas för
Agnmyren och Hemusområdet.
Naturvårdshänsyn i jord- och skogsbruket
behandlas ingående under rubriken Areella
näringar, se vidare kapitel 4.9.
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4.7 Naturmiljö & biologisk mångfald
HÄRJEDALENS KN

Natura 2000
N000 Riksintresse Naturvård
Naturreservat
Pågående Naturreservatsbildningar
Nationella bevarandeplanen för
odlingslandskapet
Övriga naturvärden

N140

Samrådsområden enligt MB 12:6
Dalarnas bevarandeprogram för
odlingslandskapet
Myrskyddsplanen
Sumpskogar
$ Naturminnen
# Biotopskydd

N41
N37

#

Biotoper
Ängs- och betesmarksinventering
Våtmarksinventering
klass 1
klass 2
4:2 Turism och friluftsliv MB 4:2
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q
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q
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$

Venjansjön

#
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#
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N49
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#
q

q
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N50

N164
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N
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30 Kilometer
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$

Venjan

#

N43 Orsaqsjön

#

q

q q
q

ORSA KN

#
#

q

4:2

#

4

ÄLVDALENS KN

q

Allmänna intressen

Landskapsbildsskydd

RÄTTVIKS KN
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Kulturmiljö
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Bebyggelsens lokalisering och
utformning

Så gott som all mark har påverkats av människan på ett eller annat sätt och kan därmed
betecknas som kulturlandskap. Kulturlandskapet
består av en blandning av lämningar och miljöer
från skilda tider. Det vi ser och upplever idag är
resultat av en ständigt pågående utveckling av
landskapet på grund av mänskliga aktiviteter.
Siljansbygden utgör ett unikt landskap. Här finns
vildmark och kulturbygd sida vid sida. Generationer av bönder har under hundratals år öppnat
och format landskapet och skapat en bygd.

- Timmerhuskulturen
Inom Siljansbygden finns en ålderdomlig timmerhuskultur. Undersökningar har visat att
Siljansbygden har landets största koncentration
av gamla timmerhusbyggnader. De äldsta kända
timmerhusen är daterade till slutet av 1200-talet.
Skyddet av timmerhusen är idag så gott som
obefintligt eftersom många utgörs av ekonomibyggnader och flertalet ligger utanför detaljplanelagt område. I många fall är ägarna inte
medvetna om byggnadernas ålder och kulturvärde. Detta i kombination med dålig kunskap
om äldre tiders hantverk leder till att stora
kulturvärden är på väg att försvinna.

Den tidiga bosättningen i kommunen
De tidiga bosättningarna har varit knutna till de
större vattendragen. I Mora finns kända stenåldersboplatser utmed vattensystemen Vanån
och Österdalälven. Bo- och tillverkningsplatser
koncentrerades som regel till sandstränder och
då främst i solexponerade lägen på uddar, näs
och i vikar samt vid vattenledernas in- och
utlopp i sjöar, t.ex. Siljan och Venjansjön.

I projektet Siljansbygdens timmerhuskultur har
Siljansbygdens ålderdomliga timmerhuskultur
inventerats och ny kunskap lyfts fram. Syftet är
att intresset att skydda och bevara kulturskatten
ökar och att ett bättre juridiskt skydd formuleras.
En höjning av statusen på den gamla timmerhuskulturen kan också leda till en utvecklad kulturturism samt ett ökat intresse för hantverksmässiga renoveringar.

Före inloppet i Siljan skär österdalälven genom
stora sandmarker, där älvfåran har ändrats ett
flertal gånger. Vid sammanflödet med Siljan
ansluter även Orsasjön med Oreälvens vattensystem. Mora var en naturlig knutpunkt ur
kommunikationssynpunkt.

I en förstudie till projektet har Mångberg, Utanmyra, Selja och Läde inventerats. Av de byggnader som inventerats är den övervägande delen
från 1700-talet och framåt. Sex tidigare okända
timmerhus är från tiden före 1550-talet. De
äldsta härbrena finns i de norra delarna av det
inventerade området.

På Skejsnäset vid Siljans strand, cirka 5 km norr
om Garsås, finns ett av Dalarnas största järnåldersgravfält (RAÄ 55). Gravfälten på Sollerön
har ett utomordentligt rikt och intressant fyndmaterial från slutet av vikingatiden. Under
vikingatiden skedde en fast bebyggelseetablering. Vid denna tid bildas kärnan till en rad
byar, bl a Kråkberg samt Utanmyra och
Bengtsarvet på Sollerön.

- skilda byformer
En karakteristisk typ av bebyggelse med mycket
gamla anor är den så kallade holbebyggelsen.
Här ligger de täta byklasarna eller gårdsklungorna på moränbackar i landskapet, ofta vida
synliga i odlingslandskapet. Typiska exempel är
Våmhusbyarna Moren, Sivarsbacken och Björkvassla, Venjansbyarna Stutt, Knås och Västbygge samt Limholen och Perushol i Vika.

Gles järnåldersbosätting har funnits i den västra
delen av kommunen, vid Venjansjön.
I Siljansområdet finns cirka 1/3 av de i Dalarna
kända platserna för lågteknisk framställning av
järn. Lämningar finns utmed vattendrag och
sjöstränder.
Mycket talar för en stor agrar uppgång cirka
600 e Kr. Tidigare bosättningar fanns i perifera
områden och var tillfälliga. Kolonisationen sker
snabbt, i första hand runt Siljan. Bönderna
försörjde sig genom en blandning av odling,
boskapsskötsel, jakt och fiske.

En annan typ av bymiljö är den så kallade
radbyn. Ett typiskt exempel utgör Bonäs.
Gårdarna ligger här "på rad" efter skogskanten
med en lång slingrande bygata.
De flesta byarna i Mora kommun är mer eller
mindre utpräglade klungbyar. De består av täta,
hopgyttrade husgrupper. De trånga bygatorna
kantas av uthus med baksidorna vända ut mot
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gatan. Manbyggnaden ligger ofta ett stycke in
från by- eller fägatan.
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Arkitektur
Arkitekturen är en del av vår kultur och
samhällsutveckling och därmed en viktig
demokratifråga när det gäller alla människors
tillgång till en god miljö. Regeringen har tagit
fram Framtidsformer som är ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och
design.Målen för arkitektur, formgivning och
design finns beskrivna i kapitel 3.

Den sten- och blockrika moränen har varit arbetsam att bryta upp. De små åkertegarna kantas
ofta av stora odlingsrösen och strängar. De stenigaste bygderna koloniserades delvis av finnar,
och kallades således för finnbyar. Finngruvan,
som fick sina första bebyggare på 1600-talet,
kännetecknades ännu ett gott stycke in på 1900talet av enorma odlingsrösen och stengärdesgårdar efter bygatan.

För utformning och lokalisering av bebyggelsen
på landsbygden och i byarna i Mora kommun
har skrifterna Bygga på landsbygden och i byar
och Bygga i vår by tagits fram. Tillkommande
bebyggelse och förändringar i den befintliga
bebyggelsen bör utformas så, att den anpassas
till och smälter in i kulturlandskapet. Skrifterna
är antagna av kommunfullmäktige. För att få en
samlad utformning av miljöerna och arkitekturen
i Mora centrum kan ett gestaltningsprogram tas
fram.

- gårdarna
Gårdsformen är av så kallad nordsvensk typ, en
enkel fyrkantform med byggnaderna tätt grupperade kring en gårdsplan.

4

Sammanförandet av byggnadslängor till en
sluten kringbyggd gård har medeltida anor.
Detta månghussystem där varje byggnad har sin
funktion, är i hög grad ännu bevarat i Ovansiljan. De utgör med sin ålderdomliga prägel en
unik företeelse för Sverige. I övriga delar av
landet har laga skiftet splittrat bykärnorna och
skapat ett kulturlandskap med utspridda gårdsklungor.

Allmänna intressen
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- fäbodar
De omfattande skogtäckta moränvidderna har
spelat en viktig roll i kommunens äldre näringsliv. Här har byarna bl a haft en mångfald av fäbodar, nödvändiga i det boskapsskötseldominerande jordbruket.
Fäbodarna har skiftande utseende och karaktär
och kan grovt indelas i hem- och långfäbodar
med varianter däremellan.

Zornmuseets tillbyggnad

Kulturmiljöintressen

Hemfäboden är störst vad gäller byggnadsantal
och areal och där finns även mindre områden
odlad mark.

I Mora kommun finns ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla miljöer. På uppdrag av
Mora kommun har Dalarnas museum åren 199091 utfört en kulturhistorisk miljö- och bebyggelseanalys för kommunen, Kulturmiljöer i
Mora kommun. Samtliga byar, fäbodar och
andra kulturmiljöer har dokumenterats, analyserats och värderats i analysen. Kommunen har
antagit rapporten som en vägledning vid behandling av kulturmiljöfrågor.

Långfäbodarna däremot var helt inriktade på
betesdrift. Den drevs ofta kollektivt och består
därför av ett mindre antal byggnader. Här har det
så kallade eldhuset, en mycket primitiv typ av
boningshus, levat kvar.
Fäbodvallarna ligger insprängda i skogarna som
små ljusa öar. Ett påfallande stort antal har höga
fria lägen med milsvida utsikter. Detta gäller i
stor utsträckning Våmhusbyarnas och en del av
Solleröbyarnas fäbodtäkter. En hel del ligger
intill eller i närheten av vattendrag och sjöar.

Riksintressen för kulturmiljövården
Riksantikvarieämbetet har med stöd av 3 kap 6 §
miljöbalken pekat ut områden som har kulturmiljöer av riksintresse. Riksintresseområdena

Läs mer om fäbodar på länsstyrelsen i Dalarnas hemsida www.w.lst.se. under kulturmiljö.

45

Översiktsplan för Mora kommun

Södra Flenarnas fäbodar på Sollerön, utgör
byggnadsminne enligt kulturminneslagen (utgör
även riksintresseområde).

Allmänna intressen

består bland annat av fornlämningsmiljöer med
boplatser från olika tidsepoker, fäbodområden
med välbevarade byggnadsbestånd och centralbygd med stort antal fornlämningar.

4

juni 2006

Innehåll

Nedan följer en förteckning över lokala (övriga)
intressen för kulturmiljövården.

Mora kommun väckte 1995 frågan om att delar
av centrala Mora med Vasagatan och omgivande
bebyggelse kring Zornmuséet – Vasaloppsmålet,
ska utgöra riksintresse för kulturmiljövården.
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till
avgränsning av det nya riksintresseområdet där
området utökats. En närmare beskrivning angående det nya riksintresseområdet finns i kapitel 8
delområde Bs 1 Mora tätort.

Kulturmiljövårdens övriga intressen (K62-)

Namn

Beskrivning

Klass

Acksi

Fäbodar

A

Finngruvan

By

A

Indnäs

Fäbodar

A

Läde

Fäbodar

A

Nedre Blecket

Fäbodar

A

Riksintressen för kulturmiljövården (K-)

Norrgårdssälen Fäbodar

A

Nr

Beskrivning

Nusnäs

By

A

Fäbodar

A

Namn

69

Sollerön

Centralbygd på ö i Siljan

Näsberg

69

Gesunda

Fornlämningsmiljö med
järnframställningsplatser

Stor Vasselnäs Fäbodar

A

Siljansfors

A

Fäbodmiljö med bevarat
byggnadsbestånd

Bergkarlsås

By

B

Björkvassla

By

B

69
70

Södra Flenans
fäbodar

Bruksmiljö

Matsäls fäbodar Fäbodmiljö med välbevarat
byggnadsbestånd

Fulåberg

Fäbodar

B

71

LittersjöarnaVenjansjön

Fornlämningsmiljö med
boplatser av
stenålderskaraktär

Fyriberg

Fäbodar

B

Fåsås

Fäbodar

B

Heden

By

B

73

Skejsnäset

Fornlämningsmiljö med stort
gravfält från järnåldern

Hökberg

Fäbodar

B

74

Färnäs

Omfattande tätbebyggd bymiljö

Indor

By

B

75

Bonäs

Stor radby med markant läge i
landskapet

Isunda

By

B

Johannisholm

Bruksmiljö

B

Kråkberg

By

B

Centralbygd med tätt
fornlämningsbestånd

Kumbelnäs

By

B

Lindorna

Fäbodar

B

116 Van-Vanån

Fornlämningsmiljö, typisk för
fångstkultur

Moren

By

B

119 Nybolets
fäbodar

Fäbodmiljö med två
husklungor

Risa

By

B

Risåsen

Fäbodar

B

76
77

Bönsabergs
fäbodar
Orsasjön

Fäbodmiljö med två stora
byggnadsklungor

Kulåra

Länsstyrelsen har redovisat förslag till utvidgning av riksintresset i Färnäs, som föreslås
utökas söderut. Länsstyrelsen har även föreslagit
att riksintresset Sollerön utvidgas och omfatta
hela Sollerön samt Isunda – Ryssa, så att det blir
ett sammanhängande område som inkluderar
riksintresseområdet vid Gesunda.
Kulturmiljövårdens övriga intressen

B

Selja

By

B

Stutt-Knås

By

B

Södra
Bomansberg

Fäbodar

B

Tiberget

Fäbodar

B

Åsen

Fäbodar

B

Öna

By

B

Östnor

By

B

Övre Lövberg

Fäbodar

B

Bodarna

Utöver riksintresseområden redovisas i rapporten Kulturmiljöer i Mora kommun 40 by- och
fäbodmiljöer m m inom värderingsgrupperna
lokalt intresse A och B, samt 53 enskilda byggnader inom centrala Mora med värderingsgrund
1 a - III.

Gruddbo
Rullbodarna
Tingsnäs udde Fornlämningsmiljö
Centrala Mora
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4.8 Kulturmiljö
HÄRJEDALENS KN
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#
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#
#
#

#
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Översiktsplan för Mora kommun

historiskt intressanta byarna och miljöerna måste
ges en möjlighet till utveckling, samtidigt som
deras särprägel även fortsättningsvis kan upplevas, för att miljön ska leva vidare.

Fornlämningar och fornfynd

Allmänna intressen

Inom kommunen finns även ett stort antal fornlämningar, främst längs Siljans, Orsasjöns och
Venjansjöns stränder samt vid vattendrag med
tillhörande sjösystem.

4

juni 2006

Innehåll

För de delar av Sollerön, Vattnäs, Färnäs och
Bonäs byar samt Matsäls, Bönsabergs och Nybolets fäbodar som utpekats som riksintresseområde kan områdesbestämmelser införas.

Fornlämningar och fornfynd är skyddade enligt
kulturminneslagen (KML). Skyddet innebär att
det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller
täcka över en fornlämning, se vidare under
avsnitt 6.2 Bestämmelser och riktlinjer under
Fornminnen m.m.

Förslaget på riksintresse för kulturmiljön
behandlas under delområdesbeskrivningen för
Mora tätort.
Förslagen på utvidgning av riksintressena vid
Färnäs samt Sollerön – Gesunda – Isunda
inarbetas i översiktsplanen.

Kyrkomiljöer och Begravningsplatser
Enligt lagen om kulturminnen m m är kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser skyddade.

Arbetet med inventering och datering av gamla
timmerhusbyggnader bör fortskrida.

Kulturhistoriska vägar

4.9

Länsstyrelsen har genomfört en kulturhistorisk
inventering av de allmänna vägarna i länet.
Följande vägar har pekats ut i kommunen:

Areella näringar

År 2001 arbetade 290 personer i kommunen
inom areella näringar/lantbruksnäringar såsom
jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske. Andelen
som arbetar inom dessa näringar är något större i
kommunen (3 %) än i riket i stort (2 %). Enligt
Lantbrukarnas riksförbund svarade jord- och
skogsbruk samt dess indirekta sysselsättningar
(skogsindustri, livsmedelsindustri m m) för
9,9 % av all sysselsättning i kommunen år 2001.
Mellan åren 1995 och 2001 minskade antalet
sysselsatta personer inom de areella näringarna
med 55 st. Unikt för Dalarna är det stora
flerägandet av jord och skog.

• Väg 1001 genom Bonäs
• väg 948, som går genom byarna Nusnäs och
Färnäs
• väg 951 genom Färnäs
• väg 980 mellan Mora och Kallmora (Orsa
kommun) ”Turistvägen”

Riktlinjer - kulturmiljö

Enligt miljöbalken 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Skogsmark
som har betydelse för skogsnäringen ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra ett rationellt skogsbruk.

Vid förändringar ska landskapets särprägel,
funktioner och historiska dimension även
fortsättningsvis kunna upplevas.
Dalarnas museums serie av rapporter nr 20,
Kulturmiljöer i Mora kommun ska användas
som vägledning vid behandling av kulturmiljöfrågor.

Jordbruk

Tillkommande bebyggelse och förändringar i
den befintliga bebyggelsen bör utformas så, att
den anpassas till och smälter in i kulturlandskapet. Riktlinjerna i skrifterna Bygga på landsbygden och i byar och Bygga i vår by bör efterföljas.

Mora är en skogskommun, andelen jordbruksmark är därför så låg som ett par procent. Arealen har stadigt minskat liksom antalet aktiva lantbruk. Den forna jordbruksmarken har planterats
med skog, bebyggts eller vuxit igen. De senaste
tio åren har arealen dock varit i stort sett oförändrad. Den brukade marken har, från en bottennivå i början av 1990-talet, till och med ökat,
främst beroende på att andelen betesmark har
ökat.

För att få en samlad utformning av miljöer och
arkitektur i Mora centrum kan ett gestaltningsprogram tas fram.
Nedläggning av jordbruksmark kan drastiskt
komma att påverka kulturlandskapet. De kultur-
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Jordbruket bevarar det attraktiva landskapet med
bl a de vackra utblickarna över sjölandskapet.
Skapande och bibehållande av rationella
brukningsenheter är av största vikt i en bygd
med splittrade ägoförhållanden och dålig
arrondering. Möjligheter att hålla betande djur
på sammanhängande betesmarker betyder
mycket för att hindra igenväxning av ett
småskaligt landskap. Med en igenväxt
Siljansbygd kan också turistströmmen avta.

Lantbruksföretag i Mora i storleksgrupper över 2
ha åker 1999

Storlek ha Mora Våmhus Sollerön Venjan

Fäbodbruket var förr ett karakteristiskt inslag i
Moras jordbruk. Eftersom jordbruket är en förutsättning för levande fäbodar bör djurhållning ha
företräde på fäbodarna.

Totalt
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4
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5

4

26
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1

0
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Totalt

64 st

7 st

23 st

12 st

2
106 st

Produktion och konsumtion

Arealer

Jordbruksmarken nyttjas främst för odling av
vall och fodersäd till mjölk- och köttdjur.
Antalet nötkreatur i länet minskade under många
år men nu har antalet stabiliserats och till och
med ökat. Mjölkproduktion är typisk för en
skogsbygd som Mora.

Att få fram exakta arealuppgifter om hur mycket
jordbruksmark det finns i Mora är besvärligt på
grund av ägosplittringen.
Utifrån olika statistiska källor kan antas att det
finns knappt 3000 ha jordbruksmark som hävdas
eller brukas och därutöver drygt 2000 ha som är
mer eller mindre igenväxt, används som torvtäkt, allmänningsmark eller tomtmark. (Uppgift
finns i miljö- och naturvårdsplan).

4

Odling av grödor för humankonsumtion omfattar
mindre än 5 %. Huvuddelen av de livsmedel
som konsumeras i Mora är inte producerade där,
med undantag från kött- och charkuterivaror.

Allmänna intressen

Översiktsplan för Mora kommun

Under de senaste 20 åren har fokus gått från
produktion och rationalitet mot miljö- och naturtänkande. Den klassning av viktig jordbruksmark som gjordes under 70-talet är inte längre
aktuell utan skyddsaspekten för natur- och
kulturmiljön har tagit över.

EU:s jordbruksstöd
EU:s jordbruksstöd omfattar i Dalarna 15 olika
stöd som administreras av länsstyrelsens lantbruksenhet. De flesta avser hela Sverige, medan
några är regionalt indelade. Samma åker eller
betesmark kan erhålla flera av de stöd som finns.
Exempel på stöd är: miljöstödet för öppet landskap som syftar till att bevara odlingslandskapet
och förhindra omfattande nedläggning av jordbruksmark, stöden för betesmark förutsätter att
marken betas och olika summor betalas ut
beroende på om marken har höga naturvärden
eller inte.

Ägande
Antalet lantbruksföretag i kommunen har stadigt
minskat. År 2000 var antalet lantbruksföretag 99
st, av dessa ägde cirka hälften den mark de
brukade, den andra hälften arrenderade mark.
Många jordbrukare arrenderar mark från flera
markägare.
Det finns enbart ett 10-tal heltidsbönder i kommunen och medelåldern på nuvarande lantbrukare är hög (78 % är över 50 år). De flesta bönderna är beroende av stöd och bisysslor för att
kunna bedriva jordbruk, det viktigaste stödet är
EU:s jordbruksstöd.

Miljö- och naturtillstånd

Ett ramprogram för att stödja näringslivsutvecklingen i Moras byar har tagits fram. Mindre jordbruksenheter i kombination med annan sysselsättning kan vara en möjlig framtida utveckling.

I odlingslandskapet finns dock ett flertal rödlistade fåglar och kärlväxter. Huvuddelen av de
hotade arterna är knutna till kulturmarkerna. I
kommunen finns ett objekt av riksintresse för
naturvård där odlingslandskapet motiverar

Minskningen av hävdad jordbruksmark och
moderna brukningsmetoder har ändrat förutsättningarna för den biologiska mångfalden i
Moras odlingslandskap, med bl a borttagande av
småbiotoper.

Mer information kring lantbruksnäringar se Miljö- och Naturvårdsplan för Mora kommun 2001-2005 – Del B Inventering för Mora kommun. Mer information kring EU:s jordbruksstöd finns i jordbruksverkets ”Stöd för miljövänligt
jordbruk 2004”, en ny utgåva utges varje år .
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värdet, objektet finns på Sollerön. För mer information kring natur- och kulturmiljöintressena
och skyddet av dessa se kapitel 4.7 och 4.8.

Produktion och konsumtion
Skogen är en viktig resurs för Moras ekonomi
och sysselsättning och har en lång brukningshistoria. Det finns tradition att bygga hus i trä
och att använda trädbränslen till uppvärmning.

Allmänna intressen

Levande och uthålligt jordbruk
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En hållbar utveckling för odlingslandskapet
innebär att markens produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden bibehålls. För att uppnå
detta är hävd och brukande avgörande, men även
andra faktorer är av betydelse, bl a självförsörjningsgrad, djurens välbefinnande och livsmedelskvalitet. Uthållighet kräver dessutom
ekonomiskt rimliga villkor. Att återuppta hävd
kräver fler betesdjur.

Miljö- och naturtillstånd
Grundförutsättningarna för växter och djur i
länets skogar har markant förändrats till följd av
skogsbruk. En ökad tillförsel av kväve har
bidragit till en tillväxtökning i länets skogar,
men samtidigt orsakat en reduktion av lavar och
mossor. Populationerna bland växter och djur i
skogarna minskar och vissa arter är på väg att
försvinna.

Såväl jordbrukspolitikens utformning som lokala
initiativ är av betydelse för att få till stånd ett
livskraftigare lantbruk. Runt Siljan diskuteras nu
om bättre lokal samverkan mellan lantbruket,
turistnäringen, boende m fl.

Områden med skyddsvärd skogsmark omfattar
stora arealer och inom dessa bör skogsbruk
bedrivas med varsamhet. För information kring
fritids- natur- och kulturintressen se kapitel 4.5,
4.7, 4.8.

EU:s fria marknad pressar ner priserna på livsmedel, vilket gör att Moras lantbruk har svårt att
klara lönsamheten, trots jordbruksstödet. Höga
krav på miljö och djuretik i hela EU kommer
sannolikt att förbättra förutsättningar för lokal
livsmedelsproduktion på sikt.

Levande och uthålligt skogsbruk
Ett uthålligt nyttjande av Moras skogar innebär
ett nyttjande där markens produktionsförmåga
och den biologiska mångfalden bibehålls.
Skogsbruk bör bedrivas naturvårdsanpassat och
en del skog undantas från skogsbruk. Träråvaran
kan nyttjas effektivare än idag.

Skogsbruk
Arealer och ägande

Naturvårdsanpassningar i den omfattning som
certifiering eller gröna skogsbruksplaner anger
bedöms möjlig att nå inom hela Mora på sikt.

I Mora finns 215 000 ha produktiv skogsmark,
vilket motsvarar 76 % av kommunens landyta.
Kommunens norra del består av lågproduktiva
skogar. Utöver produktiv skogsmark finns stora
arealer skogliga impediment. Av den produktiva
skogsmarken ägs 63 % av privata skogsägare,
27 % av skogsbolag och 10 % av allmänna
markägare.

Det är idag dålig lönsamhet för trävaror och
trädbränslen. Ett miljöanpassat samhälle kan
dock innebära att de förnybara råvarornas betydelse ökar. Skogsuttaget bedöms kunna öka de
närmsta årtiondena eftersom det finns mycket
ung skog.

Ägarstruktur för skogsmarken i Mora 1999

Ägare

Produktiv skogsmark, ha

Fiske och vattenbruk

Privata skogsägare

135 000

Med vattenbruk menas odling av fisk eller skaldjur. För vattenbruk ställs krav på god vattenomsättning, vattenkvalitet, skyddat läge etc. I
början av 1990-talet fanns sju fiskodlingar, i dag
finns bara en sättfiskodling kvar.

Skogsbolag

58 000

Allmänna skogsägare

22 000

Mora kommun

1 300

Västerås stift

3 700

Besparingsskogar,
länsstyrelsen, övriga

17 000

Totalt

215 000

Yrkesfiske förekommer inte längre i Mora.
Fritidsfiske är däremot av stor betydelse för såväl bofasta som turister. Öringen i Siljan motiverar riksintresse för Siljan för både naturvård
och friluftsliv. Se mer i kapitel 4.5 Fritid och
rekreation, 4.6 Turism samt 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald.

Det finns ett stort antal privata markägare i
Mora. I syfte att effektivisera jord- och skogsbruket kan omarrondering av skogarna ske.
Omarrondering sker på initiativ av markägarna
och leder till färre och större områden.
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Miljö- och naturtillstånd

Riktlinjer - jordbruk

Försurningen, vandringsspärrar och effekter av
tidigare flottning och skogsbruk har starkt bidragit till skador på produktionen av naturliga
fiskebestånd i rinnande vatten.

Det öppna jordbrukslandskapet är viktigt att
bevara eftersom huvuddelen av landskapet är
skogsbevuxet.
För att bidra till ett livskraftigt jordbruk och
öppet odlingslandskap krävs fortsatt hävd, brukande och närproduktion.

Vattenkraftutbyggnaden i Österdalälven och
regleringen av Siljan har genom skapandet av
vattenmagasin och ändrade flödesförhållanden
påverkat den riksintressanta öringen i Siljan och
Österdalälven negativt. Regleringen av Siljans
tillflöde har också gjort sjön mer näringsfattig,
eftersom näringsämnen inte tillförs sjön i samma
utsträckning som tidigare. Lekvandring av
vuxen öring från Siljan till Österdalälven är idag
helt avgörande för Siljansöringens fortlevnad.
Utan det avelsfiske som bedrivs i Österdalälven
vid Säs, tillsammans med efterföljande odling
och utsättning av fisk, skulle vandringsöringen i
Siljan sannolikt försvinna. Öringens kvarvarande
reproduktionsmiljöer i Österdalälven nedströms
Spjutmo bör skyddas och om möjligt förbättras.
Extra hänsyn bör tas till alla vattendrag som
mynnar i Siljan och som har potential för naturlig reproduktion av vandringsöring.

Jordbrukets påverkan på vattendrag minimeras.
Jordbruksmark bör inte planteras igen med
barrskog och så lite som möjligt omvandlas till
bebyggd mark.
Riktlinjer - skogsbruk
Den biologiska mångfalden är viktig att bevara i
skogsproduktionslandskapet. Målet är att allt
skogsbruk bedrivs naturvårdsanpassat och att
cirka 12 % av den produktiva skogsmarksarealen har undantagits från skogsbruk år 2020.
Samrådsrutiner mellan Skogsvårdsstyrelse –
länsstyrelse – kommun bör hållas beträffande
skogliga åtgärder som berör bevarandeområden
av riksintresse eller regionalt intresse.

Allmänna intressen

Översiktsplan för Mora kommun

Levande och uthålligt vattenbruk

Ett naturanpassat och utvecklat vattenbruk skulle
kunna skapa nya arbetstillfällen.

Uthållighet i Moras sjöar och vattendrag innebär
att vattensystemens produktionsförmåga, biologiska mångfald samt ekologiska och vattenhushållande funktioner bevaras och stärks. Fiskekonsumtionen måste vara uthållig.

Öringens kvarvarande reproduktionsmiljöer i
Österdalälven nedströms Spjutmo bör skyddas
och om möjligt förbättras. Extra hänsyn bör tas
till alla vattendrag som mynnar i Siljan och som
har potential för naturlig reproduktion av
vandringsöring.

Fiskerigruppen inom Siljansprojektet har tagit
fram ett åtgärdsprogram för att naturanpassa och
utveckla vattenbruket. Detta skulle kunna skapa
nya arbetstillfällen inom fiske-, naturturism och
vattenbruk. Några åtgärder som föreslås är: återskapa vandrings- och lekmöjligheter, restaurera
och bygga fiskevägar och skapa konstgjorda
lekkanaler.
Riktlinjer - areella näringar
Jord- och skogsbruk är betydelsefulla näringar i
kommunen som är viktiga att behålla. Ny bebyggelse bör inte lokaliseras så att den hindrar
de areella näringarna.
Miljö- och Naturvårdsplan för Mora kommun
2001-2005 med dess riktlinjer och förslag till
åtgärder bör utgöra grund för hantering av frågor
som rör ett uthålligt och livskraftigt jord- och
skogsbruk.
Vid plan- och bygglovsärenden som rör areella
näringar ska LRF användas som remissinstans.
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4.10 Vatten
•

4

Allmänna intressen

I Mora finns gott om såväl grund- som ytvatten.
Det kommunala bolaget Moravatten AB ansvarar för den största vatten- och avloppshanteringen
i kommunen. Där kommunalt avlopp saknas
finns enskilda eller mindre gemensamma
anläggningar. Avloppshantering beskrivs i
kapitel 4.11.

Miljömål
I kommunens miljö- och naturvårdsplan beskrivs
långsiktigt och övergripande miljömål för kommunen, se även kapitel 3. Senast år 2020 ska
Mora kommuns grundvatten ge en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag. Grundvattnet bör ha så låga halter av
föroreningar att dess kvalitet uppfyller kraven
enligt livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter
på god grundvattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. En åtgärd för att uppnå målen är att en
kommunal vattenförsörjningsplan tas fram.

Över 90 % av hushållen är anslutna till kommunalt vatten- och avloppssystem.
Moravatten AB tillhandahåller vatten från åtta
grundvattenbaserade vattenverk. Störst är Riset i
Östnor som bl a förser Mora tätort med vatten.
Övriga vattenverk är små.
I kommunen finns 16 avrinningsområden, de
flesta har sitt huvudavrinningsområde i Dalälven, men något vattendrag har huvudavrinningsområde i Ljusnan.
En ny förordning om förvaltning av kvaliteten
på vattenmiljön, SFS 2004.660, gäller från den 1
augusti 2004. I förordningen anges fem vattendistrikt i Sverige. För varje vattendistrikt ska en
länsstyrelse utses som vattenmyndighet och
fastställa kvalitetskrav för ytvattenförekomst,
grundvattenförekomst och skyddade områden i
vattendistriktet. Mora kommun tillhör distrikt
Bottenhavet.

Ett av länsstyrelsens mål är att lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska införas inom
exploateringsområden från och med 2004. Kommunen har börjat införa lokalt omhändertagande
av dagvatten i nya exploateringsområden.
Vattenkvalitet
Vattenkvaliteten i Mora är över lag mycket god.
Vissa kvalitetsproblem finns dock.

Ramdirektivet för vatten

I Finngruvans vattentäkt och Gesunda reservvattentäkt har råvattnet en något för hög flouridhalt för att klara kvalitetskraven enligt livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLV FS
2001:30). Höga flouridhalter kan vara skadligt
för små barn. Reningsutrustning för fluorid har
installerats i Finngruvans vattenverk, dricksvattnet uppfyller därmed livsmedelsverkets
kvalitetskrav för dricksvatten.

Ett samlande EG-direktiv för vatten antogs i december 2000. Syftet med ramdirektivet för
vatten är att göra arbetet för att skydda Europas
vatten mer entydigt och kraftfullt. Direktivet
omfattar både yt- och grundvatten och den viktigaste förändringen är att vattenplaneringen har
lagts upp efter avrinningsområden.
För Mora kommun innebär det att:
•

•

Grundvattnet i Mora kommun bör ha så låga
halter av föroreningar att dess kvalitet uppfyller kraven enligt livsmedelsverkets
dricksvattenföreskrifter på god grundvattenstatus enligt EU:s vattendirektiv.

Även i de enskilda brunnarna kan vattenkvaliteten vara mindre bra, bl a i Ryssa där surt vatten
förekommer.

Sjöar och vattendrag i kommunen bör ha god
ytvattenstatus med avseende på artsammansättning samt kemiska och fysikaliska förhållanden enligt EU:s ramdirektiv för vatten.
Mora kommuns sjöar och vattendrag bör ha
god ekologisk status enligt definitionen i
EU:s ramdirektiv för vatten.

Vattenförsörjning
Av de åtta vattenverk som finns i kommunen har
sju verk fastställda vattenskyddsområden till
skydd för grundvattentillgången.

Mer om grundvatten och vattenanvändning i Mora finns att läsa i Miljö- och Naturvårdsplan för Mora kommun
2001-2005 – Del B Inventering för Mora kommun.
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Vattentäkter
Vattenverk

Riset grundvattentäkt
Garsås grundvattentäkt i
berg

Mycket Mycket
god
god
Mycket God
god
God

God
Mindre
god

Vattenförsörjningsplan
Ett PM som belyser varför Mora kommun ska ha
en vattenplan har tagits fram av Moravatten AB.

Ja
Ja

Mindre
god

Ja

Venjan grund- Mycket Mycket
vattentäkt
god
god

Mindre
god

Ja

Heden grund- Mycket God
vattentäkt
god

Mycket
god

Ja

Risa grundvattentäkt i
berg

Mycket Mindre
god
god

God

Gesunda
reservvattentäkt i berg

Mindre Mycket
god
god

Mycket
god

Finngruvan
grundvattentäkt i berg

Mindre God
god

Mora kommun avvaktar besked från distrikt
Bottenhavet avseende kommunens insatser vid
upprättande av vattenplan. Under tiden kommer
arbetet med vattenförsörjningsplanen att starta.
Vattenförsörjningsplanen ska utöver att beskriva
dagens vattenförsörjning även behandla hur
framtida vattenförsörjning ska lösas samt hur
vattnet skyddas från eventuella föroreningar.

Ja

Mindre
god
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vatten. Både grundvattnet och ytvattnet är viktigt
för en framtida vattenförsörjning.

Vatten- Vatten- Skydds- Fastställt
kvalitet kapacitet nivå*1
skyddsområde

Siknäs grund- God
vattentäkt

En arbetsgrupp för framtagandet av vattenplanen
har bildats. Framtagandet av planen förväntas
påbörjas under hösten 2004.

Ja

I Mora finns ett objekt av riksintresse för naturvård där vattnet motiverar värdet, nämligen
Siljan-Skattungen, som rymmer hela Siljan och
Orsasjön. Mer om vattenvård och vatten ur
naturmiljösynpunkt finns i kapitel 4.7 Naturmiljö.

Nej

*1 I begreppet skyddsnivå inräknas förutom vattendom och
fastställda skyddsområden även vattentäktens skydd från
omgivande vägar och verksamheter.

När det gäller fritidsfiske se kapitel 4.6 Turism.

4

Allmänna intressen
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Källa: Moravatten AB

I tabellen över vattentäkter har inte eventuell
framtida bebyggelse vägts in i bedömningen av
vattenkapaciteten utan endast befintliga förhållanden.

Riktlinjer - vatten
Grund- och ytvattnets goda kvalitet ska värnas
och risken för föroreningar ska hållas nere.

Vattenverken, vattentäkterna och dess vattenskyddsområden redovisas på karta under
kapitelet 4:11, Teknisk försörjning.

Upprätta vattenförsörjningsplan för långsiktig
vattenförsörjning för hela Mora kommun
avseende både enskilda och allmänna anläggningar.

Ytterligare utvinning av naturgrus vid Risets
vattentäkt kan på sikt utgöra problem för vattenförsörjningen. Skyddsområdet för Risets vattentäkt bör utökas och tillflödet till vattenverket
säkras, vilket är under utredning.

Lösningar för enskilda avlopp ska väljas så att
belastningen på yt- och grundvatten blir så liten
som möjligt.
För verksamhetsutövning och vid planering av
bebyggelse, vägar och andra anläggningar i närheten av befintliga vattentäkter och i närheten av
Siljan och Dalälven ska risken för föroreningar
av grund- och ytvattnet beaktas.

Förslag till ytterligare ett skyddsområde för
vattentäkten vid Risa är inlämnat till länsstyrelsen för fastställelse.
Inom skyddsområde för vattentäkt gäller, utöver
gällande lagstiftning, fastställda skyddsområdesbestämmelser. Vattenskyddsområdets föreskrifter ska iakttas. Bebyggelse, vägar, anläggningar
och andra åtgärder får endast förekomma om de
kan utföras med hänsyn till skyddsföreskrifterna.

Inventera behov av och lämpliga lägen för
reservvattentäkter samt skydda dessa lägen och
planlägg/projektera utbyggnad av reservvattentäkter. Siljan och Dalälven bör hålla en kvalitetsnivå så att de kan fungera som reservvattentäkter
i framtiden.

Utanför vattenskyddsområde gäller att ingen
verksamhet får bedrivas vilken kan hota syftet
med vattenskyddsområdet.
Sprickzoner som ligger i anslutning till vattentäkterna kan försörja infiltrationszonerna med
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Elnät

4.11 Energi och teknisk
försörjning

Fortum distribution Ryssa AB, är den största
distributören i kommunen. Merparten av elenergin från Ryssa elverk tillförs det lokala nätet
via regionnätet. Dessutom finns Fortum Distribution AB, Leksand-Rättvik Elnät AB och
Härjeåns Elnät AB.

Energi
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska
varje kommun ha en plan för tillförsel och
användning av energi. En energiplan för Mora
kommun finns som omfattar åren 2001-2005. En
revidering av planen påbörjas 2005.

Vattenkraft

Produktionen från dessa kraftverk motsvarar i
stort Moras elbehov. Någon potential att utöka
vattenkraften finns knappast. De största vattendragen är utbyggda och kvarvarande outbyggda
vattendrag har höga naturvärden.
Trädbränslen

Värme från trädbränslen produceras främst av
Siljan Timber AB och Moras fjärrvärmeverk.
Enbart en liten del av trädbränslet som produceras i kommunen förbrukas i Moraområdet,
huvuddelen transporteras till Mälardalen. De
uppskattningar som gjorts av trädbränslepotentialen i regionens skogar visar att energiuttaget ur
trädbränslet kan öka tre gånger dagens värden.

Det finns en projektanställd energirådgivare som
är gemensam för Mora och Orsa kommuner.
Riksintresse för energiproduktion

Fjärrvärme har expanderat kraftigt de senaste 25
åren. Dagens fjärrvärmeproduktion i Mora är
betydligt högre än länets andel, men i samma
storleksordning som riket. Utöver trädbränslen
används avfall i fjärrvärmen.

Av den energi som används i Mora produceras
60 % inom kommunen. Statens energimyndighet
har ansvaret för att peka ut riksintresse för
energiproduktion och energidistribution. För
Mora kommun har Johannisholms kraftverk
redovisats som ett sådant objekt.

I Mora finns en av länets två torvtäkter, Budasmyren som ligger mellan Färnäs och Nusnäs.
Torven från denna skickas till Uppsala. Produktionen är nedlagd men inte avslutad, utan förväntas pågå fram till år 2007.

Riksintresse för energiproduktion

Projekt

Företag

Johannisholm

Fortum

Alternativa energislag

Utöver trädbränslen finns potential för annan
förnybar energi som är möjlig att utvinna i Mora
t ex biogas, spillvärme, sol- och vindenergi.

Energitillförsel
Mora har energitillförsel som är cirka 900 GWh
per år.

Solenergi

Energitillförseln utgörs av 43 % fossila bränslen,
32 % el, 19 % trädbränsle och 5,5 % avfall
(statistik från 2001, GDE-net ). Jämfört med
riket är andelen energitillförsel från avfall högre,
förklaringen till detta är att Moras fjärrvärmeverk eldar avfall från flera kommuner.

Den totala solinstrålningen till Dalarna ligger på
cirka 900 kWh/m2 och år vilket teoretiskt sett
räcker till för uppvärmning, även om det är en
låg energitäthet. Att komplettera t ex ett oljeeldat småhus med solfångare som ger varmvatten, är något som redan idag är ett intressant
alternativ. Tekniken är inne i en utvecklingsfas.

Största energianvändare i kommunen är Siljan
Timber AB, där i huvudsak eget spill används
som energikälla.

Mer information kring energianvändningen i kommunen finns i Energiplan för Mora kommun 2001-2005.
Energiplanen finns digitalt på kommunens hemsida: www.mora.se/kommunen
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För att en hållbar utveckling ska kunna uppnås
måste användningen av fossila bränslen minska.
Regeringens klimatkommité föreslår att de
svenska utsläppen ska halveras till år 2050. I
Mora kan det vara möjligt med en minskad oljeanvändning. Icke förnybar olja och kärnkraft kan
ersättas med förnybara energislag och energieffektivisering. Bland förnybara bränslen spelar
biobränslen en stor roll, i Mora finns det stora
möjligheter att öka uttaget av trädbränslen.
Miljökvalitetsmålet ”begränsad klimatpåverkan”
är antaget av riksdagen och överensstämmer
med kommitténs förslag.

Allmänna intressen

I Mora är Österdalälven, Våmån, Ryssån och
Vanån tagna i anspråk för vattenkraftsproduktion.

Översiktsplan för Mora kommun

och driver Moravatten AB åtta vattenverk.
Vattenverken är baserade på grundvattenuttag ur
lösa jordlager eller ur berg. Vattendistributionen
sker via markförlagda ledningar.

Vindkraft

4

Allmänna intressen

Riksintresseområden för vindkraften har identifierats av energimyndigheten 2004-10-25, men
då underlaget i de nordliga länen var bristfälligt
finns i dagsläget inga sådana områden i bl a
Dalarna. På länsstyrelsen pågår utarbetande av
förslag till riksintresseområden. Länsstyrelsen
har i februari 2005 presenterat ett underlag på
områden med goda vindförhållanden.

Vattentillgång och vattenverk beskrivs i kapitel
4:10, Vatten.

Avlopp
Moravatten AB ansvarar för avloppshantering i
Mora. 96 % av hushållen är anslutna till det
kommunala vatten- och avloppssystemet. Det
finns åtta avloppsreningsverk, varav Solviken är
störst.

De områden som redovisas är:
1. Stor del av norra Mora med Ovansiljans vildmarksområde samt Anjosvarden och Våmhuskölen
2. Björnberget/Näcksjövarden
3. Norra Garberget/Risåsen
4. Kyrkberget
5. Säliträdberget

Där kommunalt avlopp saknas finns enskilda
eller mindre gemensamma lösningar. Antalet
enskilda avlopp i kommunen är cirka 1000
stycken.
Inläckage av vatten till avloppsnät utgör problem i Mora liksom på andra håll. Problemet bör
åtgärdas.

Mora kommun är positiv till vindkraft i den mån
en etablering inte står i konflikt med andra
väsentliga intressen. Av de områden för vindkraft som länsstyrelsen redovisat ställer kommunen sig positiv till etablering av vindkraft på
Björnberget/Näcksjövarden på Kyrkberget och
på Säliträdberget.

Slam får enligt lag ej deponeras efter år 2005.
Allt slam som produceras i Mora behandlas i
Solviken.
Slammet används dels i tillverkningen av biomull, dels torkas och bränns slammet tillsammans med slam från enskilda brunnar i Orsa
kommun, i slamtorkningsanläggningen.

Vindkraftärenden handläggs f n på olika sätt
beroende på anläggningens eller verkens effekt,
men diskussion om förändring pågår:
•

•

•

•
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Anläggningar på mer än 10 MW kräver
bygglov och tillstånd av
Regeringen/Miljödomstolen.

Avloppsreningsverk i kommunen

Verk

Anläggningar/Vindkraftverk mellan 1 – 10
MW kräver bygglov och tillstånd av
länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation.
Vindkraftverk på 125 kW – 1 MW kräver
bygglov och anmälan till kommunens
miljönämnd.
Vindkraftverk på mindre än 125 kW kräver
bygglov och samråd enligt Miljöbalken 12
kap 6 § med kommunens miljönämnd.

Dessutom ska samråd enligt Miljöbalken 12 kap
6 § hållas med länsstyrelsen för vindkraftverk på
1 MW och mindre om de väsentligen ändrar
naturmiljön. Vindkraftverk bör placeras minst
verkets totalhöjd från allmän väg, dock minst 50
meter.
Angående buller, se kapitel 5.2 Buller.

Vattenförsörjning
För vattenförsörjning till hushåll, industrier,
institutioner, brandvattenförsörjning m m äger
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Dimensionerande
anslutning personekvivalenter, p e

Rening

Solviken

19.000

Biologisk och
kemisk

Öna

2.600

Mekanisk och
kemisk

Sollerön

1200

Biologisk och
kemisk

Våmhus

1.900

Biologisk och
kemisk

Gesunda

1.200

Mekanisk och
kemisk

Garsås

600

Biologisk och
kemisk

Venjan

750

Mekanisk och
kemisk

Landbobyn

175

Mekanisk och
kemisk

Oxberg 2 st

<50

Markbädd,
infiltration

Finngruvan

75

Biologisk
damm
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Avfall

4

Allmänna intressen

Avfallshanteringen i Mora är samorienterad
inom DalaAvfall och närliggande kommuner.
Avsikten är att avfallets uppkomst i första hand
ska förebyggas. Avfallet ska i andra hand återvinnas, i tredje hand förbrännas och i sista hand
– då övriga alternativ ej är möjliga – deponeras.

Riktlinjer – energi
Vid utbyggnad av hög- och lågspänningsledning
i värdefulla bebyggelsemiljöer, fäbodar samt
värdefulla naturmiljöer ska utförande av ledningar och transformatorstationer ske med
beaktande av befintliga miljövärden.

Föreskrifter om avfallshantering för hushållsavfall, annat avfall än hushållsavfall samt
utsortering av vissa avfallsslag trädde i kraft i
januari 1997. En revidering är på gång 2005.
Med hushållsavfall räknas förpackningar, returpapper, hushållssopor, farligt avfall, el-avfall,
grovsopor, batterier, kylar och frysar, deponi,
latrin, slam och fett från fettavskiljare.

I värdefulla bebyggelsemiljöer bör ledningar om
möjligt förläggas i mark.
Vad gäller frågor och ärenden beträffande energi
ska Energiplan för Mora kommun tillämpas.
Riktlinjer – vindkraft
Ur landskapsbildssynpunkt och med hänsyn till
natur- och kulturvärden bör vindkraft inte tillåtas
intill horisontlinjen synlig från Siljansringen.

Tekniska nämnden har verksamhetsansvaret för
renhållningen i kommunen. Det finns cirka 20
återvinningsstationer utplacerade i kommunen
där hushållen kan lämna sina förpackningar.
Företag hänvisas till förpackningsinsamlingen
på Kråkbergs sorteringscentral.

Vindkraftverk bör placeras minst verkets
totalhöjd från allmän väg, dock minst 50 meter.
Riktlinjer – vattenförsörjning
Mark- och vattenområde som är särskilt lämpliga för anläggningar för vattenförsörjning ska så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av sådana anläggningar.

De företag som tillverkar, importerar och säljer
varor med förpackningar är skyldiga att samla in
och återvinna de förpackningarna de har använt.
Det svenska näringslivet har därför bildat
materialbolag inom varje avfallsslag som via
lokala entreprenörer sköter insamlingen runt om
i landet.

Skyddsområde bör skapas kring Finngruvans
vattentäkt.

Farligt avfall

Riktlinjer – avlopp

Farligt avfall är olika kemikalier, gifter och
andra skadliga ämnen. Farligt avfall lämnas i
miljöstationen på Kråkbergs sorteringscentral.
Det insamlade avfallet transporteras till SAKAB
eller annan godkänd behandlingsanläggning för
destruktion, återvinning eller långtidslagring.

I anslutning till de kommunala avloppsreningsverken ska inte bostäder och verksamheter tillkomma som kan hindra reningsanläggningarnas
fortsatta drift och verksamhet.
Riktlinjer – avfall
Avfallshanteringen ska sträva mot minimering
av avfallsmängder, transporter och mängden
farligt avfall.

Moras avfallsanläggning ligger i Kråkberg. Området är cirka 5 ha stort och med kringytor säkert
det dubbla. Insamlingssystem för utökad källsortering införs successivt i kommunen 20062008. Nuvarande deponi stängs för all deponering utom internt material senast december 2008.

4.12 Värdefulla ämnen och
material

Målet är att en lagstadgad kommunal avfallsplan
ska vara framtagen senast 2006-12-31. Inriktningsmål för deponering inom DalaAvfall följer
nedan:
•

•

Jord- och bergarter
Kommunens berggrund består till största delarna
av granit och porfyrer. Västra delarna av kommunen har även inslag av dalasandsten och öjediabas. Inom Siljansringen består berggrunden
av kambrosilurbergarter.

Mängden avfall som förs till deponering ska
minimeras.
Användning av deponierna inom DalaAvfall
ska vara optimerad.

Den dominerande jordarten består av blockig,
grusig och sandig morän.
Österdalälvens dalgång samt större ådalar består
av avlagringar med isälvssand och isälvsgrus.
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Torv- och myrmarker utgör cirka 11 % av kommunens yta.

Inga täkttillstånd enligt 9 kap 6a § miljöbalken
finns för torvbrytning i kommunen. Kommunen
bedömer det inte som troligt att det blir aktuellt
med torvutvinning inom kommunen.

Grus, morän och berg

Mineraler

En grushushållningsplan har tagits fram för
Siljansregionen. En inventering av grus, morän
och krossberg, som SGU utfört på uppdrag av
länsstyrelsen, utgör underlag för grushållningsplanen. Efter det att grushushållningen tagits
fram har nationella och regionala miljömål tagits
som innebär att uttagen av naturgrus bör minska.

Ingen utvinning av värdefulla mineraler finns i
kommunen, bortsett från porfyr som beskrivs
under rubriken grus och berg ovan.
Riktlinjer – värdefulla ämnen och material
Morän- och bergförekomster som pekats ut i
grusförsörjningsplanen ska så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som försvårar deras framtida utvinning.

Naturgrus utgör en bristvara och är en ändlig
resurs. Uttagen av naturgrus och antalet naturgrustäkter bör därmed minska till dess att naturgrus bara används till ändamål där alternativ, i
första hand krossberg, inte kan komma ifråga.

Uttagen av naturgrus och antalet naturgrustäkter
ska minska till dess att naturgrus bara används
till ändamål där alternativ, i första hand krossberg, inte kan komma ifråga. Grus och krossmaterial ska så långt som möjligt återanvändas.

Tillgången på lämpligt berg att krossa till makadam är mycket god i Siljansregionen. I Mora och
omgivande kommuner finns porfyr av högsta
kvalitets till vägbeläggningsmaterial. Eftersom
berggrundens innehåll av uran i flera områden är
hög ska en undersökning av materialets radioaktivitet alltid göras i samband med täkttillstånd
för att säkerställa att material med förhöjd radioaktivitet inte kommer till användning vid byggnation av bostäder.

När motstående intressen föreligger mellan
exempelvis vattenförsörjning och grusexploatering ska långsiktigt god hushållning prioriteras, där förnyelsebara råvaror har företräde.
Undersökning av materialets radioaktivitet ska
alltid göras i samband med täkttillstånd.
- riktlinjer vid ärendehantering

Även förekomst av grusig morän som kan krossas och användas som ersättningsmaterial har
inventerats. Berg- och moräntäkter, samt lämpliga områden för sådana täkter bör skyddas och
utvecklas.

Täktverksamheten ska i möjligaste mån koncentreras till ett fåtal områden inom varje försörjningsområde.
Täktverksamheten ska lokaliseras så att transportavstånden blir så korta som möjligt.

Inom Mora kommun redovisas tre försörjningsområden:
•
•
•

Miljöanpassade transporter bör prioriteras (t ex
järnväg) och områden för lastning och lossning
bör reserveras.

Mora central, som omfattar den centrala och
östra delen
Mora sydväst
Venjan

Upplagsstationer för återvinning av grus och
krossmaterial bör lokaliseras till lämpliga lägen.
Massbalansering bör eftersträvas vid markexploatering.

Täktverksamhet av sten, grus, sand lera och kalk
kräver tillstånd enligt 9 kap 6a § miljöbalken. I
Mora kommun finns cirka 25 täkttillstånd.
Gällande täkttillstånd och områden som bedömts
värdefulla för framtida utvinning av bergkross
framgår av kartan på nästa sida.

Torv
I kommunen finns ett flertal torvmossar. Brytning av torv har skett inom ett par områden bl a
vid Budasmyren (nedlagd men ej avslutad).
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Allmänna intressen

Undersökning av förekomster har även skett i
norra Venjan och i Garsås.

Ett område väster Siljan - Orsasjön mellan bebyggelsen i Våmhus och Vika utgör ett mäktigt
sanddeltaområde med ett av landets största
flygsandfält.
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4.12 Värdefulla ämnen och
material
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4.13 Totalförsvar
en extraordinär händelse. Planerna ska grundas
på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera vid en kris. Kommunerna
ska samordna krisberedskapen med landsting,
organisationer, företag och statliga myndigheter
som finns i kommunen.

Militära försvaret
För vissa mark- och vattenområden som är av
särskilt intresse kan länsstyrelsen förordna, med
stöd av 12 kap 4 § plan- och bygglagen, om att
få lov och förhandsbesked på remiss för att
kontrollera att totalförsvarets intressen tillgodoses. Ett sådant område finns i Mora kommun i
anslutning till Garsås.

De mellankommunala intressena är:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation, utveckling av väg 26, 45
och 70, Mora flygplats, Dalabanan och
Älvdalsbanan
Handelsutvecklingen
Utbildningsfrågor
Turismutveckling i Siljansbygden
Totalförsvaret – utveckling av Älvdalens
skjutfält
Vattenfrågor – påverkan på yt- och
grundvatten
Översvämnings- och rasrisker
Energifrågor
Avfallsfrågor

Kommunen samverkar med de angränsande
kommunerna vad gäller förändringar av markoch vattenanvändningen inom Mora kommun
som kan komma att påverka en långsiktigt god
hushållning med naturresurserna i grannkommunerna. Samverkan sker både formellt genom
t ex Kommunalförbundet Region Siljan, Dalabanans intressenter och informellt genom olika
politiker- och tjänstemannamöten.

För den framtida utvecklingen av Älvdalens
övnings- och skjutfält kommer även tillfälliga
grupperingsplatser behövas på relativt stort
avstånd från fältet. En sådan plats kan komma
att bli i närheten till Eberget i Orsa kommun.
Det innebär att luftrummet över den norra delen
av Mora kommun kan komma att användas i
samband med verksamhet på Älvdalsfältet, se
karta nästa sida.

Kommunalförbundet Region Siljan

Civila försvaret

Det av kommunerna Leksand, Rättvik, Mora,
Orsa och Älvdalen bildade kommunalförbundet,
Region Siljan, ska verka för tillväxt och utveckling i Siljansregionen.

Kommunen ansvarar för den civila beredskapen
lokalt. Det är viktigt med beredskapshänsyn vid
planering och genomförande av samhällsförändringar. Med beredskapshänsyn menas att vid
förändringar i samhället ta tillvara möjligheterna
att göra samhället mer robust, funktionssäkert
och flexibelt.

Förbundet ska vara en arena för strategiska
frågor, gemensamma framtidsbilder och gemensam intressebevakning samt driva utvecklingsprojekt. Förbundet ska tillgodose regionens
behov av högskoleutbildning, särskilt distansundervisning, och ansvara för vägledning i
högskoleutbildningsfrågor i regionen.

Extraordinära händelser i fredstid
Kommunens uppgifter att hantera fredstida
störningar regleras i Lag om extraordinära
händelser i fredstid hos kommuner och landsting. I det nya krishanteringssystemet som är på
väg att införas ska kommunerna varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera
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Älvdalens övnings- och skjutfält är av Försvarsmakten utpekat som riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § miljöbalken. Det är verksamheten som är av riksintresse och omfattar
själva skjutfältet med Trängslets läger samt
några mindre områden i anslutning till lägret
som är bullerstörda. Försvaret har i samband
med yttrande över Älvdalens översiktsplan
framhållit att försvarets intresse även sträcker
sig långt utanför fältets gränser, vilket har sin
grund i den pågående teknikutvecklingen och
förändrad stridsteknik. Försvarsmakten har
redovisat ett mycket stort område som för närvarande berörs av försvarets behov att kunna
utveckla Älvdalens skjutfält i framtiden för
bland annat bekämpningssystem med lång räckvidd. Etablering av höga byggnader (vindkraftverk, master, skorstenar etc.) kan få negativa
effekter på denna utveckling.

Allmänna intressen

4.14 Mellankommunala
intressen

Innehåll

4

Allmänna intressen

Översiktsplan för Mora kommun

Försvarsmaktens redovisning av intressena kring
Älvdalens skjutfält
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transporter av farligt gods, dessa redovisas som
alternativa färdvägar för farligt gods på kartan
Miljö och riskfaktorer, längst bak i kapitel 5.
Kommunen redovisar väg 70, väg 26, väg 45,
väg 938-943-946-947 (Vika-Gesunda-SollerönMora).

MILJÖ OCH
RISKFAKTORER

Vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden måste miljö-, risk- och säkerhetsfaktorer beaktas.

Inom centrala Mora utgör Vasagatan-Älvgatan
genomfartsled för trafik från Rättvik mot Älvdalen medan Badstugatan-Kaplansgatan utgör
genomfart för trafik från Malung-Vansbro mot
Älvdalen. Strandgatan-Vasagatan utgör genomfart i öst-västlig riktning.

En ny lag om skydd mot olyckor trädde i kraft
den 1 januari 2004 och ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten finns. De tidigare
reglerade gränserna för insatstider har försvunnit
och ersatts av andra riktlinjer.

Det finns två uppställningsplatser för farligt
gods i kommunen, en vid värdshuset Moraklockan sydost om Färnäs och en på Örjatäppans
industriområde i Utmeland.

Lagen reglerar fastighetsägarens skyldighet att
vidta nödvändiga åtgärder på anläggning där
verksamheten innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor eller
miljön. Fastighetsägaren ska upprätta en riskanalys och ha nödlägesberedskap samt utbildad
personal etc. Riskanalysen indelas i tre olika
nivåer - normal, skärpt och extra riskanalys. Vad
som behövs upprättas avgörs i varje enskilt fall.

Farliga godstransporter går även på de järnvägar
som finns i kommunen.

5.2

Den vanligaste bullerkällan i boendemiljön är
vägtrafik. Det finns två typer av bullerbeskrivningar, dels ekvivalentnivån, som är en medelvärdesnivå under en mät- eller beräkningstid,
dels maximalnivån som beskriver en enstaka
bullerhändelse.

Risk- och säkerhetsfrågor
I Mora kommun finns en säkerhetsgrupp där
kommunens alla verksamheter är representerade.
Gruppen samordnar säkerhetsarbetet inom kommunorganisationen samt verkar för samarbete
med företag och organisationer i säkerhets och
beredskapsfrågor. Gruppen kan även fungera
som remissinstans vid nylokalisering av verksamheter.

I regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter anges
att följande riktvärden för trafikbuller normalt
inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller vid nybyggnad eller vid väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur.

Sedan 2001 deltar kommunen genom räddningstjänsten i ett länsriskprojekt som har målsättningen att minska antalet olyckor med 30 %
Länsriskprojektets mål ska nås genom:
•

•

•

•

Buller och vibrationer

Riktvärden för trafikbuller, ur regeringens
proposition 1996/97:53

Information och utbildning om riskhantering
till beslutsfattare
Introduktion av en modell där räddningsstyrkorna gör riskinventeringar på objekten
och lämnar förslag på åtgärder till ägarna
Införande av IT-stöd för dokumentation, bl a
digitala kartor med lägesbunden information
Utveckling av kriterier för riskbedömning

Högsta trafikbullernivå i dB(A)
Utrymme

Ekvivalent
ljudnivå

Maximal
ljudnivå

Inomhus

30

451)

55

70

Utomhus
(frifältsvärde)
- vid fasad

- på uteplats
1) Avser ljudnivå nattetid

5.1

Transporter av farligt
gods

I syfte att konkretisera riktvärdena har Naturvårdsverket tillsammans med trafikverken och
Boverket utvecklat definitioner för hur bullerriktvärdena för de olika trafikslagen kan bli mer
jämförbara, Riktvärden för buller vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur – förslag till utveckling av definitioner.

Primära färdvägar för farligt gods inom kommunen som utpekats i Samanställning av vägar
och gator i Dalarnas län – 2004 består av
vägarna 26, 45, 70, 945, 946, 947 och 1029.
Mora kommun har gjort en egen sammanställning av de vägar som bör användas för
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Biltrafikbuller

Vägverket Region Mitt har inventerat cirka 160
fastigheter i kommunen utefter det allmänna
vägnätet. Ett stort antal personer som bor utmed
väg 45 och 70 utsätts för bullernivåer som
upplevs som störande. Ett 70-tal fastigheter har
haft en ekvivalent ljudnivå över 65 dBA och har
därmed fått bullersanerande åtgärder. I första
hand har inomhusbullret sanerats.

Bullermål
Regeringen har ställt upp följande bullermål:

5
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Inga boende ska utsättas för vägtrafikbuller
överstigande 65 dB(A) ekvivalentnivå år
2007. Utmed statliga vägar ska detta vara
uppnått år 2005. I de fall utomhusnivån inte
kan reduceras bör inriktningen vara att
ekvivalentnivån inomhus inte överstiger 30
dB (A).

Bullernivåerna är relativt höga vid Stormyren
intill Noretrondellen och utmed de centrala
genomfartsgatorna Malungsvägen, Strandgatan,
Vasagatan, Älvgatan, Badstugatan och väg 70
mot Älvdalen. En framtida förbifart kommer
sannolikt att leda till minskade bullernivåer i
centrala Mora.

Naturvårdsverkets rekommendationer
Naturvårdsverket anger förslag till riktvärden för
buller från vägtrafik i BRÅD, Buller från vägtrafik. Riktvärdena redovisas i ett kort sammandrag i tabellen nedan. De kompletterar ofta riktvärden enligt Infrastrukturproposition
1996/97:53.

Angående byggnadsfritt avstånd från vägar se
kapitel 6 planer och bestämmelser.

Järnvägsbuller
Riktlinjer för buller

Naturvårdsverkets förslag till riktvärden för buller
från vägtrafik. Gäller vid nybyggnad av väg eller
bostäder.
Maximal
Ekvivalent ljudLokaltyp eller områdestyp
ljudnivå i
nivå i dB(A)
dB(A)

Banverket, Naturvårdsverket och Boverket har
tillsammans utarbetat riktlinjer för buller från
järnvägstrafik, Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik- Riktlinjer och tillämpning.
I nedanstående tabell anges riktvärden som ska
eftersträvas vid nybyggnation av bostäder eller
järnväg.

Utomhus
Vid permanentbostäder,
551)
vårdlokaler och undervisningslokaler
Rekreationsområden i
551)
tätbebyggelse
1
65
Vid arbetslokaler
Inomhus
30
452)
Bostäder och vårdlokaler
30
Undervisningslokaler
40
Arbetslokaler
Utomhus i områden med låg bakgrundsnivå
Friluftsområde avsatt i
401)
kommunal översiktsplanering
Bostadsområden med låg
bakgrundsnivå utan
45-501)
andra aktiviteter än
boende

Naturvårdsverkets förslag till riktvärden för buller
från järnvägstrafik. Gäller vid nybyggnation av
bostäder eller järnväg.
Maximal
Ekvivalent ljudLokaltyp eller områdestyp
ljudnivå i
nivå i dB(A)
dB(A)
Utomhus
601), 552)
702)
Permanentbostäder
Inomhus
304)
453)
Permanentbostäder
456)
Undervisningslokaler
605)
Arbetslokaler
Utomhus i områden med låg bakgrundsnivå
551)
Rekreationsytor i tätort
1)
40
Friluftsområden

1) Riktvärdena avser frifältsvärde utanför fönster/fasad eller
till frifältsförhållanden korrigerade värden. Vidare avser
värdena även uteplatser, lekplatser och balkonger etc. invid
permanentbostäder och undervisningslokaler.

1) Avser frifältsvärden
2) Avser uteplats
3) Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under
tidsperioden 22.00-06.00 samt övriga bostadsrum
4) Avser boningsrum (ej hall, förråd och WC)
5) Avser lokaler för tyst verksamhet
6) Avser nivå under lektionstid

2) Avser boningsrum.

Biltrafikbuller i Mora
Problem med buller finns i delar av Mora tätort
främst utefter delar av det allmänna vägnätet.

Boverket har utarbetat en skrift angående planering av bostäder i bullerutsatta områden: Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder. Denna finns på Boverkets hemsida:
www.boverket.se. Aktuell information kring buller och vibrationer från järnvägstrafik samt skriften Buller och
vibrationer från spårburen linjetrafik- Riktlinjer och tillämpning finns på banverkets hemsida: www.banverket.se
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Riktlinjer för bullernivåer från järnväg anges
även för befintlig miljö.

FBN väger in bullrets varaktighet, antalet bullerhändelser och när på dygnet dessa inträffar.

Inga boende ska behöva utsättas för fler än fem
störningstillfällen med maximal ljudnivå i sovrum överskridande 55 dB(A) under natt (22.0006.00). I utemiljön ska heller inga boende behöva utsättas för en ekvivalent ljudnivå överskridande 70 dB(A) i markplan. Kan detta inte
nås med rimliga åtgärder bör fastighetsägaren
erbjudas inlösen av fastigheten.

Naturvårdsverket har utarbetat följande riktvärden för flygtrafik:

Utomhus
Permanentbostäder, fritidshus, vård-, undervisningslokaler och bebyggelsekoncentrationer
Vid arbetslokaler
Inomhus
Bostäder för permanentboende, fritidshus och vårdlokaler
Bostäder för permanentboende, fritidshus och
vårdlokaler nattetid

Järnvägsbuller i Mora
I Mora kommun är det främst åtgärder i befintlig
miljö som är aktuella, enligt Banverkets
riktlinjer för bana i befintlig miljö.
Nattvärdena bedöms inte vara aktuella i Mora,
eftersom det går färre än fem gods- eller
persontåg per natt.

Vibrationer från järnvägen
Området närmast järnvägen kan påverkas av
vibrationer från järnvägen. Höga hastigheter och
tunga tåg kan innebära ökade vibrationsstörningar. Markens beskaffenhet påverkar också
storleken på vibrationerna. Vibrationerna
upplevs ofta som mer störande om området även
utsätts för bullerstörningar. Om ett område är
utsatt för vibrationer kan byggnadstekniska
åtgärder göras som reducerar vibrationsnivåerna.
Angående byggnadsfritt avstånd från järnvägar
se kapitel 6 planer och bestämmelser.

Hastighet
0,4 mm/s

702)

65

-

303
454

1) Avser ett bullervärde som tillämpas för såväl uteplats
som bostadsområdet i övrigt.
2) Avser ett bullervärde av den mest bullrande
flygplanstypen under ett årsmedeldygn. Riktv ärden får
tills vidare överskridas tre gånger per dag/kväll.
3) Avser ett bullervärde beräknat som ett typvärde för
trafikårsmedeldygn.
4) Avser ett beräknat bullervärde av den mest bullrande
flygplanstypen under en årsmedelnatt. Riktvärdet får
överskridas högst 3 ggr per natt

För störningar i befintlig bebyggelse bör i en
första etapp åtgärdsprogram avse de fastigheter
som exponeras av buller från civil trafik vid
statliga flygplatser vid följande nivåer och
därutöver:

Riktvärden för vibrationer från järnvägstrafik

Vibrationsnivå
RMS (1-80 Hz)

551

Acceleration

Utomhus för flygbullret vid:

14 mm/s2

•
•

Flygbuller
Riktlinjer för flygbuller

•

Flygbullerredovisningar som grund för den
fysiska planeringen utgår från fastställda meteorologiska förutsättningar och görs med en
standardiserad beräkningsmetod. Redovisningarna kan därför inte kontrolleras genom att
mäta aktuellt buller.

•

FBN 60 dBA,
80 dBA maximalnivå, där området regelbundet exponeras för bullernivån, i medeltal
minst 3 gånger per natt,
90 dBA maximalnivå, där området regelbundet exponeras för bullernivån dag- och
kvällstid,
100 dBA maximalnivå, när området regelbundet exponeras för bullernivån endast
dagtid vardagar och enstaka kvällar.

Då bullersituationen kring en flygplats är sammansatt och komplex har ett särskilt begrepp för
att beskriva flygbullernivån (FBN) införts.
Istället för att redovisa bullernivåer från enstaka
händelser mäts den totala bullerupplevelsen.
Tips: Mer information kring luftfartsstyrelsens intressen i den fysiska planeringen finns på adressen:
www.luftfartsstyrelsen.se under rubriken Luftfartssektorn, Bebyggelse och flyg.
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Naturvårdsverkets bullerriktvärden för flygtrafik. Gäller vid nybyggnation eller väsentlig
ombyggnad av infrastruktur
Ekvivalent Maximal
Lokaltyp eller områdestyp
ljudnivå i ljudnivå i
dB(A)
dB(A)
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5.2 Buller och
vibrationer
45

70

Flygbullernivå (FBN)
55 dBA
Bullernivå (Jetstream)
70 dBA maxnivå
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80 dBA maxnivå
Bullernivå (Saab 340)
70 dBA maxnivå
80 dBA maxnivå

5

Mora

Vinäs

Motorbana

Mora-Siljans
flygplats

26, 45
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Flygbuller i Mora

Vattenskoter

Mora Siljan Flygplats är dimensionerad för
reguljär flygtrafik med flygplan av typen
Jetstream 32 eller SAAB 340. Förutom reguljär
trafik förekommer taxi-, skol-, militär-, och
privatflyg, charter samt affärsflyg.

Enligt förordningen om vattenskoter SFS
1993:1053 är vattenskoteråkning tillåtet i allmän
farled. Inom Mora kommun finns inga allmänna
farleder. Kommunen har för närvarande inga
utpekade områden där vattenskotrar är tillåtna.
Länsstyrelsen kan lämna tillstånd för vattenskoter vid speciella tillfällen.

Människor i närområdet påverkas i första hand
av buller från flygplansrörelserna men även av
buller från transporter till och från verksamheten. Klagomål på verksamheten har framförts
från boende i byn Isunda belägen i flygbanans
södra förlängning. En bullerutredning från år
2000 visar att bullernivån överstiger 80 dBA för
en mindre del av Isunda.

Det finns en motorbana i anslutning till Mora
flygplats.

Buller från skjutbanor

Flygbullret begränsar utbredningen av bebyggelsen i kommunen. Delar av Isunda och Hånåkni
ligger inom 80 dBA- kurvan. Det är dock främst
över Isunda det sker ett så stort antal flygningar
per dag att riktvärdena överskrids.

Det finns cirka 20 skyttebanor runtom i kommunen, vilka främst utgörs av jaktskyttebanor. I
Hemus är en skidskyttebana under uppförande.
Skjutbanan på Sandängarna med gevär- och
pistolskyttebana har fått många klagomål. Bogsmällar från skjutbanan gör att Sandängarnas
möjligheter att utvecklas som bostads-, idrotts-,
rekreations- eller friluftsområde inskränks.

Selja, Utmeland, Klockarhagen, Saxnäs m fl
utsätts för buller med maximalnivån 70 dBA.
Områdena utsätts dock för buller enbart en till
två gånger om dagen, vilket innebär att riktvärdena inte överskrids.

Riktlinjer för buller från skjutbanor finns. Naturvårdsverket har utarbetat ett remissförslag för
nya riktlinjer angående skjutbanor. I de nya
rekommendationer som föreslås görs ingen skillnad på nyanläggning eller befintliga skjutbanor.
Befintliga skjutbanor ska under en övergångsperiod anpassa sig efter de nya rekommendationerna.

Mora Siljan Flygplats har fått tillstånd enligt
miljödomstolen för högst 2 320 flygplansrörelser
per år under flygplatsens öppethållandetider,
varav högst 1 600 tunga plan. Därutöver utanför
flygplatsens öppethållandetider högst 1 500 flygplansrörelser per år med lätta plan.
Miljödomen har lämnats under villkoren att
bullerbegränsande åtgärder ska vidtas på bostäder för permanent boende i Isuna som regelbundet tre gånger per dygn utsätts för maximalt
flygbuller som översitiger 80 dBA eller utsätts
för en flygbullernivå (FBN) som överstiger 60
dBA. Målet för åtgärderna ska vara att maximala
bullernivån inomhus inte ska överstiga 45 dBa
eller FBN inomhus inte ska överstiga 30 dBA.
Kostnaden för bullerbegränsande åtgärder ska
vara rimlig med hänsyn till fastighetens standard
och värde. Åtgärderna ska utformas och utföras i
samråd med fastighetsägaren.

HÄRJEDALENS KN

ÄLVDALENS KN

ðð

Angående höjdbegränsande områden i kommunen se kapitel 6.2.
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Skotertrafiken i kommunen bedöms inte överskrida fastställda riktvärden för buller i kommunen. Det finns dock stora problem med
otillåten körning på vägar i byarna och i fäbodar.
Tankningsstället vid Tuvan sydväst om Sandängarna föranleder en del störningar.
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Buller från motorbanor
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Industribuller

5.3

Industrier kan medföra ett visst buller och klagomål på höga bullernivåer förekommer.

En stor del av de luftföroreningar som faller
över Mora kommer utifrån. På liknande sätt
faller en stor del av kommunens luftföroreningar
ner i andra regioner och länder.

Buller från vindkraft

Miljö och riskfaktorer

Inga vindkraftverk finns ännu i kommunen. Vid
etablering av vindkraftverk ska bullerpåverkan
redovisas.

5

Luftföroreningar

Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft vad
gäller halter av bl a kvävedioxid, bensen, bly
och partiklar. Kvävedioxid (NO2) används
vanligtvis som indikator på om även övriga
miljökvalitetsnormer för skadliga ämnen i luften
riskerar att överskridas. Nedan redovisas miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och bensen. Se
även kapitel 3.3.

Energimyndigheten har tidigare rekommenderat
ett generellt skyddsavstånd på 400 meter mellan
vindkraftverk och bostäder med hänsyn till ljudpåverkan.
Naturvårdsverkets riktvärde anger att bullernivån nattetid från industrier (vindkraftverk) inte
bör överstiga ekvivalentnivån 40 dBA utomhus
vid bostäder, vilket resulterar i ett ungefärligt
skyddsavstånd på 700 meter.

Utsläpp och nedfall
Utsläppen i Dalarna har under de senaste åren
minskat i ungefär samma takt som i riket. Den
största delen av svaveldioxidutsläppen kommer
från storindustri, övrig industri och värmeverk,
dessa utsläpp minskade 1980-1994 med 90 %.
Av kväveoxidutsläppen kommer 75 % från vägtrafik och arbetsmaskiner. Cirka hälften av VOC
(flyktiga organiska ämnen) kommer från vägtrafik och den andra hälften från övriga verksamheter. Av ammoniakutsläppen i länet kommer 90 % från jordbruket.

För ”tysta områden”, d v s ekvivalentnivån 30
dBA kan ett ungefärligt skyddsavstånd på 2,5
km krävas.
Riktlinjer- biltrafik och järnvägstrafik
Gällande bullerriktvärden ska beaktas vid bygglovprövning och upprättande av detaljplaner.
Riktlinjer - flygbuller
Ingen ny bostadsbebyggelse och annan störningskänslig verksamhet bör upprättas inom
område som utsätts för flygbuller över 80 dBA
maximalnivå, vilket med nuvarande tillstånd för
flygtrafik innefattar byn Isunda.

Luftkvalitet
Dalarnas luftvårdsförbund har under 2001-2004,
i samverkan med länsstyrelsen och länets kommuner, genomfört en första heltäckande analys
av luftkvaliteten i länets större tätorter.

Ingen nyetablering av bostäder, förskolor, vårdlokaler och dylikt bör heller ske inom område
som utsätts för 70 dBA maximalnivå.

Undersökningen har omfattat vintermedelvärden
av kvävedioxid (NO2) och åtta olika flyktiga
organiska ämnen i Mora centrum samt en
referensstation som visar luftkvaliteten på
Dalarnas landsbygd (Sundborn, Falu kommun).

Riktlinjer – buller från vattenskoter
En policy kan upprättas angående vattenskotrar i
kommunen där vattenskoteråkning tillåts i någon
mindre sjö eller ett antal gånger per år.

Nuvarande och framtida miljömål och miljökvalitetsnormer för årsmedelhalten av kvävedioxid bedöms uppnås i Mora centrum.

Riktlinjer – buller från skjutbanor

Nuvarande miljökvalitetsnormer för Bensenhalten bedöms också uppnås. Bensenhalten
måste dock sänkas något för att det långsiktiga
miljömålet (Dalarnas miljömål) ska kunna
uppnås om en generation (cirka 25 år).

Skjutbanan på Sandängarna bör flyttas för att
området ska kunna utvecklas som bostads-,
idrotts-, rekreations- eller friluftsområde.

Vägtrafiken utgör den största lokala källan till
luftföroreningar i Mora. Genom tätorten går
både väg 45/26 och 70, vilka tidvis är hårt trafikerade. Moras tätorts öppna läge motverkar dock
Tips: Mer information om luftföroreningar finns i miljö- och naturvårdsplan för Mora kommun 2001-2005 samt på
kommunens hemsida: www.mora.se klicka sedan vidare till miljö och hälsoskydd. Dalarnas luftvårdsförbund
bevakar och informerar om luftkvalitén i länet, se : www.dalaluft.com .
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luftföroreningsproblemen. Den väl utbyggda
fjärrvärmen har också bidragit till en gynnsam
situation genom att antalet mindre pannor minskat.

Riktlinjer – luftföroreningar

Dalarnas
Miljömål
Årsmedelvärden

Miljökvalitets
normer
Årsmedelvärden

5.4

Radon i inomhusmiljön hanteras av miljömålet
”God bebyggd miljö” och är ett allvarligt hälsoproblem.

Mätreslutat i
Mora centrum
Vintermedelvärde1

NO2

20 μg/m3
40 μg/m3 luft
luft (senast (senast år
år 2010)
2006)

11,2 μg/m3 luft
(år 2002-2003)

Bensen

1 μg/m3
5 μg/m3 luft
luft (om 25 (2010)
år)

1,8 μg/m3 luft
(år 2002-2003)

Radon

Radon är en ädelgas som bildas när det uran och
radium som finns i mark och byggnadsmaterial
sönderfaller. Radon luktar inte, syns inte och
smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka
radon är att mäta.
Radon i byggnader
Radon i bostaden är ett allvarligt hälsoproblem
liksom problem med fukt, mögel och ventilation,
eller brist på ventilation. Dessa problem hänger
ofta samman. Tätnings- och ventilationsåtgärder
kan orsaka förhöjda radonhalter i inomhusluften.
Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten
avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong avger mer radon än andra byggnadsmaterial.

1) Vintermedelvärdet har använts eftersom detta
värde är cirka 20 % högre än årsmedelvärdet.

Frisk luft i framtiden
En hållbar utveckling innebär att luften är så ren
att människors hälsa samt djur växter och kulturvärden inte skadas. För att detta ska kunna uppnås i kommunen måste tillförseln av luftföroreningar utifrån minska. Först då kan negativa
effekter som försurning, marknära ozon m m
hejdas. Även Moras utsläpp till luften måste
minska, den flyttning av riksväg 45/26 och 70
från centrum som planeras kan minska luftföroreningarna inom tätorten, liksom ytterligare
utbyggd fjärrvärme.

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Beroende på
varifrån radonet kommer och på hur hög halten
är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka
den. Den källa som orsakar de högsta radonhalterna inomhus är marken. Eftersom det oftast
råder undertryck inomhus kan den radonhaltiga
luften lätt sugas in. Från marken kan man få
halter upp till 80 000 Bq/m3 och från blåbetong
upp till 1000 Bq/m3.

Miljömål för luftföroreningar
I Miljö- och naturvårdsplanen för Mora kommun ges följande miljömål som bör vara uppnådda senast år 2020:

De högsta radonhalterna erhålls i småhus medan
flerfamiljshus undantagsvis drabbas av höga
halter på grund av markradon.

Halterna av luftföroreningar bör inte överskrida
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter,
material och kulturvärden. Utsläppen av luftföroreningar från källor i Mora kommun bör
procentuellt sett minska lika mycket som de
procentuella mål som antas nationellt.

Radon och uran i dricksvatten
Allt vatten som kommer från jordlager och
berggrund innehåller radon. Kommunalt vatten
luftas innan det går ut till hushållen och innehåller därför inget, eller mycket låga halter
radon. Att dricka radonhaltigt vatten är inte
särskilt farligt. Den största hälsorisken med
radon i dricksvattnet är att radonet övergår till
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Miljö och riskfaktorer

Den kommunala organisationen bör bedriva
rådgivning kring energi och transporter gentemot hushåll och företag. Kommunen bör också
utföra undersökningar om och mätningar av
luftföroreningar samt bedriva miljömedveten
egen upphandling, uppvärmning m m.

Luftkvaliteten planeras följas upp vart tredje år.
Luftkvaliteten i Dalarna är generellt sett god om
man ser till medelvärden under längre tid. Det
kan dock förekomma höga halter av luftföroreningar under korta perioder och under vissa situationer, beroende på väderlek och trafikbelastning. I omedelbar närhet till utsläppskällor såsom trafik, förbränningsanläggningar och industrier är luftkvaliteten sämre än bakgrundshalten
för tätort respektive landsbygd. För mer information kring miljökvalitetsnormer se kapitel 3.3.
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inomhusluften och att det andas in. En radonhalt
på 1000 Bq/m3 i vattnet kan bidra med 100
Bq/m3 till inomhusluften enligt en grov tumregel.

användning som livsmedel.

Berggrunden i stora delar av Mora kommun
innehåller förhöjda halter av uran. Detta innebär
stor sannolikhet för höga radonhalter i jordluften. Fastighetsägare med egna borrade
brunnar bör låta analysera radonhalten i vatten.

Vid bygglovprövning kräver kommunen generellt att byggnader uppförs radonsäkert om inte
särskild radonundersökning skett.

Riktlinjer – radon

I samband med att nya områden detaljplaneläggs
bör markradonundersökning genomföras.
Utifrån gjorda mätningar tas ställning till om
byggnaderna behöver uppföras radonskyddat
eller radonsäkert.

En undersökning från sensommaren och hösten
2005 visar att det förekommer också höga uranhalter i dricksvattnet från många bergborrade
brunnar i Siljansringen. Livsmedelsverket och
socialstyrelsen rekommenderar att om dricksvattnet innehåller högre uranhalter än 15 µg/l
bör åtgärder vidtas för att minska halterna.

Mora kommun rekommenderar alla ägare av
småhus att mäta radonhalten i inomhusluften.
Mora kommun rekommenderar alla fastighetsägare med egna borrade brunnar att analysera
radonhalten i grundvatten. I bergborrade brunnar
bör även uranhalten mätas.

Radon i mark
Den källa som orsakar de högsta radonhalterna
inomhus är marken. Om stora mängder jordluft
läcker in finns alltid risk för höga radonhalter
inomhus. Statens geotekniska institut (SGI) utförde år 1986 en kommunfattande markradonöversikt, utifrån denna delades marken upp i
hög-, normal- och lågriskområden. Den större
delen av de undersökta områdena klassades som
låg- och normalriskområden. Flygmätningar och
annan aktuellt geologisk information visar på
förhöjda halter av uran speciellt väster och sydväst om Mora t ex Gesundaberget. Detta innebär
sannolikt höga radonhalter i jordluften.

5.5

Övrig strålning

Strålning är energi i rörelse. Den transporteras i
form av vågor eller partiklar och finns ständigt
omkring oss. Solen är den största och viktigaste
naturliga strålkällan, men det kommer också
strålning från rymden, berggrunden, byggnader
och från vår egen kropp.
I strålskyddssammanhang indelas ofta strålning i
joniserande och icke-joniserande strålning.

Joniserande strålning
Gränsvärden

Joniserande strålning är strålning med större
energi än synligt ljus, infraröd och ultraviolett
strålning. Denna strålning är så energirik att den
sliter loss elektroner från atomerna den passerar
och förvandlar dem till joner. Jonisering kan
innebära bestående förändringar eller skador hos
det som bestrålats, till exempel hos arvsmassan i
kroppens celler. Stråldoser vid joniserande strålning mäts i sievert (Sv).

Enligt miljöbalken kan myndigheterna kräva att
fastighetsägaren sänker radonhalten i inomhusluften under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft), som är riktvärdet för befintliga
byggnader. Riksdagen har fastställt mål som
innebär att radonhalten i alla skolor och förskolor ska vara lägre än 200 Bq/m3 luft år 2010.
Radonhalten i alla bostäder ska vara lägre än
200 Bq/m3 luft år 2020. För att hitta och åtgärda
alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m3
behövs mätningar i så gott som alla småhus och
alla lägenheter med markkontakt eller med blå
lättbetong.

Icke-joniserande strålning
Den icke-joniserande strålningen har så låg energi att den inte kan jonisera det material som den
passerar (dvs den förmår inte slå sönder atomer
och molekyler så att joner uppstår). Den ickejoniserande strålningen omfattar både statiska
fält, kraftfrekventa och radiofrekventa fält, synligt ljus och UV-strålning. Elektromagnetiska
fält som omger t ex transformatorer, spolar,

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter
finns gränsvärden för radon. Vatten i allmänna
vattentäkter som innehåller mer än 100 Bq/l
klassas som tjänligt med anmärkning. Vid mer
än 1000 Bq/l bedöms vattnet vara otjänligt för

Tips: Mer information om radon finns på statens strålskyddsinstituts hemsida: www.ssi.se, Sveriges geologiska
undersöknings hemsida: www.sgu.se, socialstyrelsens hemsida www.sos.se. Kommunens rekommendationer
finns på hemsidan: www.mora.se klicka sedan vidare till miljö och hälsoskydd eller kontakta miljökontoret.
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motorer, TV-apparater och databildskärmar är
icke joniserande strålning. Radiovågor är ett
annat exempel på andra typer av icke-joniserande strålning.

Ett flertal referensvärden gäller för radiofrekventa elektromagnetiska fält, bl a:

När det gäller joniserande strålning finns god
kunskap om hur den kan skada oss, men kunskapen om icke-joniserande strålning är mindre.
Båda formerna av strålning finns såväl naturligt
som producerad av människan. Referensnivåer
anges för olika typer av icke-joniserande strålning.

Radio

Lågfrekventa elektromagnetiska fält
Lågfrekventa elektromagnetiska fält är en typ av
icke-joniserande strålning. Överallt där elektrisk
ström finns, d v s utmed kraftledningar, kring
transformatorstationer, kring järnvägar m m
finns två typer av fält, de elektriska fälten och de
magnetiska fälten. Magnetfält är svåra att skärma av och går obehindrat genom väggar och tak,
men avtar snabbt i takt med att avståndet ökar.
Diskussioner om hälsoeffekter gäller främst
magnetfält. Dessa mäts i enheten tesla (T). Eftersom det är en stor enhet används vanligen
mikrotesla (µT), en miljondels tesla.

Många människor känner oro för att magnetfält
är farliga för hälsan. Man vet att mycket starka
magnetfält (som allmänheten aldrig kommer i
kontakt med) kan ha omedelbara negativa
effekter på människan, men man vet fortfarande
lite om hur svaga magnetfält påverkar människan. Det finns misstankar om att svaga magnetfält under lång tid kan innebära hälsorisker.

50 Hz

100

Järnvägsel

16,7 Hz

300

Referensvärde (W/m2)

100 MHz

0,092

2

Tv

600 MHz

0,113

3

GSM 900

900 MHz

0,138

4,5

GSM 1800

1,8 GHz

0,195

9

WLAN

2,4 GHz

0,20

10

För närvarande har Sverige inte några gränsvärden för lågfrekventa eller radioofrekventa
elektromagnetiska fält, varken i arbetsmiljön
eller för allmänheten. Men både Arbetarskyddsstyrelsen och Strålskyddsinstitutet förbereder
föreskrifter och allmänna råd för sådana gränsvärden. I andra länder, t ex i Tyskland, har
myndigheter anvisat högsta tillåtna nivåer för
dessa fält. Även EU-kommissionen har antagit
rekommendationer för en begränsning av
befolkningens exponering för elektriska och
magnetiska fält.

Referensvärde
(µT)

Hushållsel

Referensvärde (µT)

Hälsoeffekter

Exempel på referensvärden som idag anges för
lågfrekventa elektromagnetiska fält:
Frekvens

Frekvens

Befintliga gränsvärden tar endast hänsyn till
risken för s.k. termiska effekter. Det som väcker
oro är möjligheten att de aktuella elektromagnetiska fälten skulle kunna verka genom någon
annan hittills okänd mekanism. Det pågår en
intensiv forskning inom området.

Magnetfältet från järnvägen, på avstånd 1 meter
från järnvägen, ligger betydligt under referensvärdet även när tåget passerar och magnetfältet
är som störst.
Radiofrekventa elektromagnetiska fält
En annan typ av icke-joniserande strålning är
radiofrekvent strålning. Radio, TV, mobiltelefoner och trådlösa datornätverk är exempel på
användningsområden för radiofrekvent strålning.
Frekvensen för radiovågor är högre än för hushållsel och järnvägar (men våglängden är betydligt kortare).

Riktvärden
Misstankarna om samband mellan magnetfält
och cancer gör att Statens strålskyddsinstitut,
SSI rekommenderar en viss försiktighet Därför
bör följande beaktas vid samhällsplanering och
byggande, om det kan göras till rimliga kostnader.

SSI har genomfört mätningar av radiofrekventa
elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer.
Slutsatsen av dessa är att allmänhetens exponering för radiofrekventa fält ligger långt under
referensvärden. Det är endast på korta avstånd
framför basstationens antenner som referensvärdet kan överskridas. Dessa platser är i princip
aldrig tillgängliga för allmänheten.

•

•
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Sträva efter att utforma eller förlägga nya
kraftledningar och elektriska anläggningar så
att exponering för magnetfälten begränsas.
Undvik att placera nya bostäder, skolor och
daghem etc nära befintliga elanläggningar
som ger förhöjda magnetfält, om det finns
alternativa placeringar.
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Översiktsplan för Mora kommun
•

Sträva efter att begränsa fält som avviker
starkt från vad som kan anses normalt i
befintliga hem, skolor och på arbetsplatser.

Riktlinjer – elektromagnetiska fält
Vid nyetablering av mobilmaster bör dessa i
första hand samlokaliseras med andra aktörers
master.

5
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Elöverkänslighet
Elöverkänslighet beskrivs ofta som hudrodnad,
stickningar, klåda, yrsel, huvudvärk och hjärtklappning i närheten av elektrisk utrustning eller
i samband med högfrekvent strålning. Namnet
har uppstått eftersom de drabbade själva förknippar obehagen med närhet till elektromagnetiska fält.

Nya kraftledningar och elektriska anläggningar
bör utformas eller förläggas så att exponering för
magnetfälten begränsas.
Nya bostäder, skolor och daghem etc bör inte
placeras nära befintliga el-anläggningar som ger
förhöjda magnetfält, om det finns alternativa
placeringar.

Strålningsminimerade områden
För att minska riskerna för elöverkänslighet har
ett antal kommuner i landet infört så kallade
”lågstrålande zoner”. I Mora kommun finns
befintliga master för sändaranläggningar redovisade. Vid ansökan om bygglov prövas stationens läge. Dessutom bör strålningsriktning och
effekt ligga till grund för prövning. Områden
som har den minsta strålningen från elektromagnetiska fält, från radiobasstationer för mobiltelefoni, blir härvid kartlagda. Verksamhetsutövaren kan därefter vidta försiktighetsmått enligt
miljöbalken. Detta utgör en strävan att bevara
”strålningsminimerade områden” i kommunen.

Fält som avviker starkt från vad som kan anses
normalt i befintliga hem, skolor och på arbetsplatser bör om möjligt begränsas.

5.6

Längs Dalälven är geologin sådan att det på flera
ställen kan finnas risk för ras. Jordarnas egenskaper bestämmer på olika sätt släntstabiliteten.
Stabiliteten förändras kontinuerligt under inverkan av erosion, sedimentering, nederbörd, is och
tjälförhållanden. Flodfårans bredd och djup samt
höjden på slänten är andra viktiga faktorer som
påverkar känsligheten för förändringar.

Miljöbalkens försiktighetsprincip ska följas vilken innebär att alla som bedriver en verksamhet
eller vidtar åtgärder ska utföra de skyddsåtgärder, begränsningar och vidta de försiktighetsmått
som behövs för att förebygga, förhindra och
motverka olägenheter för människans hälsa eller
miljön. Bästa möjliga teknik ska användas i den
utsträckning det inte anses orimligt. Miljööverdomstolen (okt 2005) klassar radiobasstationer för mobiltelefoni som ”miljöfarlig verksamhet” enligt 9 kap. 1§ miljöbalken.

Nio områden med prioritet III har redovisats i en
översiktlig undersökning, Stabilitetsförhållanden
invid Österdalälven, längs Österdalälven mellan
Långlet och järnvägsbron vid Noret samt längs
Hemulån mellan utloppet i älven och järnvägsbron. Dessa områden besiktigas regelbundet och
förändringar i strandområdet ska dokumenteras.
Sandavlagring
På väg till havet lämnar Österdalälven stora
mängder sediment efter sig. I partier där vattnet
flyter långsammare sker sandavlagringar. Detta
utgör ett problem då transporter av sand på sikt
håller på att grunda igen inflödet till Siljan. Risk
finns att älven till slut bryter igenom och skapar
en ny älvfåra. Avlagringarna innebär även att
eroderingen av strandkanter ökar, vilket leder till
ytterligare transporter av sand i Österdalälven.

SSI, är ansvarigt för det sjätte miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Målet för Säker strålmiljö är att: Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning i den yttre miljön. Det
innebär bl a att:

•

Rasrisk och
sandansamling

Rasrisk

Miljömål

•
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Stråldoser begränsas så långt det är rimligt
möjligt.
Riskerna med elektromagnetiska fält
kartläggs så långt som möjligt och nödvändiga åtgärder vidtas i takt med att risker
identifieras.

För att få en bättre genomströmning har kommunen börjat muddra. Sanden flyttas från de igengrundade områdena till bl a badstränder i kommunen.
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Fler områden där åtgärder kommer att utföras
framgår av nedanstående karta.

5.7
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Förorenad mark

1998-99 genomförde Länsstyrelsen en översiktlig kartläggning av förorenad mark i Dalarna.
I Mora kommun kartlades 87 objekt, bestående
av asfaltverk, avfallsdeponier, avfallsupplag,
skjutbanor, bilskrotar, bensinstationer, flygplats,
skrotupplag, sågverk, träimpregneringsanläggningar och ytbehandlare. Alla typer av objekt
redovisades i länsstyrelsens kartläggning,
oberoende grad eller typ av förorening.
Riskklasserna delas in i klass 1-4. 1 är anläggningar vars avfallsprodukter har högsta farlighet.
De branscher som hyser allvarligast föroreningar, bland annat gruvor, massa- och pappersindustri m m, återfinns inte i Mora.
I Mora kommun finns flera metallindustrier med
ytbehandling. Ytbehandling betraktas som riskverksamhet i markföroreningssammanhang. Det
innebär dock inte alltid att marken är förorenad
på platser där ytbehandling bedrivits.
Enligt miljöbalken är den som bedriver eller har
bedrivit en åtgärd som har bidragit till föroreningen ansvarig för efterbehandling. Genom
efterbehandlingsarbeten kan man förhindra att
de föroreningar som finns på platsen sprids
ytterligare genom exempelvis luft och grundvatten. Exempel på efterbehandlingsmetoder är
inneslutning, jordtvättning och förbränning.
Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med noggrannare kartering av förorenad mark i länet. Kartläggningen görs branschvis.

5.8
Riktlinjer – rasrisk

Översvämningsrisk

Utmed Österdalälven och Siljans stränder finns
översvämningsrisk dels vid vårflod i samband
med snösmältningen, dels vid höstflod.

Den kommunala säkerhetsgruppen ska behandla
bl a vilka åtgärder som behövs med anledning av
rasrisk, särskilt vad gäller bebyggelse.

Mora kommun har genomfört en analys av
översvämningsrisk för att kartlägga 100årsflödet som grund för samhällsplanering m m
främst inom centrala delar av Mora. Dalälvens
vattenregleringsföretag har uttalat att runt Siljan
bör 1916-års vårflöde vara en utgångspunkt.
Även höstfloden 1985 utgör underlag för
bedömning av högvattennivåer.

Längs sträckor av älvstränderna där sand
eroderas bör strandskoning ske.
Fortsatt muddring av sand på igengrundade
områden bör ske för att garantera genomströmningen av vatten och på så sätt säkerställa att
älven inte tar en annan väg..

1916-års högvattennivå för Siljan redovisas till
+164,43 m. Under 1900-talet har Siljan även
haft högvattennivåer över +164 m åren 1910,
1920, 1924, 1927 och 1931. För höstfloden 1985
Adress till statens strålskyddsinstituts hemsida är: www.ssi.se, Statens strålskydds institut ger bl a också riktlinjer
Tips:
Aktuella
rapporter av
angående
mark
finns
på på
länsstyrelsens
hemsida:
www.w.lst.se,
sök på
för minskad
exponering
UV-ljus. förorenad
Information
finns
också
elöverkänsligas
förbunds
hemsida: www.feb.se.
förorenad
Miljöbalkenmark.
finns på notisums hemsida: www.notisum.se klicka sedan vidare till lagboken och M (miljöbalken).
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Översiktsplan för Mora kommun
uppmättes en vattennivå i Österdalälven vid
Moraparkens hotell på +163,95 m och vid Risets
vattenverk i Österdalälven på +164,67 m.

5.9

SMHI har tagit fram en översvämningskartering
för Österdalälven samt områden kring Siljans
och Orsasjöns stränder. SMHI har för 100årsflödet valt en dimensionerande nivå för Siljan
på +163,5 m. Vid ett översvämningssymposium
som hölls i Falun 2000 uttalades att nivån var för
lågt satt och att vårdflodsnivån 1916 bör utgöra
miniminivå.

Försurning av mark
och vatten

Försurningen i Mora beror främst på försurande
luftutsläpp i andra regioner. I hur hög grad
skogsbruket bidrar är inte klarlagt.
Det är framförallt sjöar och vattendrag i de
västra och norra delarna av kommunen, där
berggrunden är svårvittrad som är drabbad av
försurningen. I den östra delen av kommunen är
förhållandena gynnsammare eftersom där finns
naturlig kalk i bergrunden. Genom kalkning
upprätthålls pH-värdena i de drabbade vattnen.

Efter detta symposium och i samråd med Dalälvens vattenreglering har en högvattennivå W100
på +164,5 m (RH70) valts som utgångsvärde för
Siljan/Orsasjön.

Skogsmarken i Mora har pH-värden runt det
kritiska värdet 4,4. Dokumenterade försurningseffekter på myrmarkerna saknas.

Sannolikheten för ett dammbrott i Trängslet
bedöms så liten att den inte bör utgöra underlag
för kommunens markanvändningsplanering.
Trängsletdammen har nyligen förstärkts
ytterligare för att klar extremt höga vattenflöden.
Räddningstjänsten i Mora kommun har utarbetat
en räddningsplan för att snabbt och effektivt
kunna utrymma vissa delar av kommunen vid ett
eventuellt dammbrott i Trängslet.

Sannolikt har inte enbart försurade, utan även
naturligt sura vatten kalkats.
Kalkning
Mora kommun sköter kalkningen av sjöar och
vattendrag inom ramen för det nationella kalkningsprogrammet. Enligt kommunens miljö- och
naturvårdsplan omfattas 31 sjöar och 13 vattendrag av kalkning.

5
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Riktlinjer – högvattennivåer

En restaureringsplan för kalkade naturvatten i
Mora kommun har upprättats. Kommunen ansvarar även för effektuppföljning av kalkningsverksamheten.

Följande högvattennivåer är dimensionerande
för beredskapsplanering samt byggande och etablering av infrastrukturanläggningar inom markområden som gränsar till nedanstående vatten
(höjdsystem RH70): En närmare beskrivning
görs under respektive delområde i kapitel 8.

Österdalälven, delen nedströms Seljabron –
uppströms Badstubacksbron W100= + 165,0 m.

Eftersom försurningen i Mora huvudsakligen
orsakas av utsläpp utanför kommunen kommer
internationella avtal och miljömål förhoppningsvis innebära att utsläppen minskar. Även om utsläppen minskar till hållbara nivåer kvarstår en
lång återhämtningsperiod och fram till dess
måste kalkning av sjöar och vattendrag fortsätta.

Österdalsälven, delen Långlet – uppströms
Seljabron W100= +166,0 m

Även Mora måste minska sina kväve- och
svavelutsläpp med hänsyn till andra regioner.

Siljan/Orsasjön samt Österdalälven nedströms
Badstubacksbron W100 = +164,5 m.

Riktlinjer – försurning
Skogsbruk bör anpassas till växtplatsens försurningskänslighet för att minska försurningen
av mark och vatten.
Kommunen ska fortsätta kalkningsverksamheten
och samarbeta med fiskevårdsföreningarna.

Mer information om försurning och kalkning finns i miljö- och naturvårdsplan för kommunen, se även
Restaureringsplan för kalkade naturvatten i Mora kommun.
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6

PLANER OCH BESTÄMMELSER

6.1

Planer

Detaljplaner

Fördjupningar av översiktsplan

Detaljplaner (tidigare kallade stads- eller byggnadsplaner) reglerar markens användning och
bebyggelse. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som reglerar de rättigheter och
skyldigheter som råder mellan markägare och
samhället och mellan olika markägare.

Utöver denna kommuntäckande översiktsplan
finns följande gällande fördjupade översiktsplaner:
•

Planer och bestämmelser
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•

Del av Mora tätort, (Mora centrumplan), laga
kraft 1991-01-18. Den östra delen av centrumplanen ersätts av Vision Saxviken och
Bs 1A Stranden Östra. Se avgränsning i
kapitel Bs 1 Mora tätort, under rubriken
kommunala planer m m.
Dispositionsplan för Östnors by från 1983,
antagen som fördjupad översiktsplan 199407-20

Områden med detaljplaner finns i huvudsak i
centralorten dessutom finns ett mindre antal
planer i andra tätbebyggda delar av kommunen.
Totalt finns över 300 detaljplaner i kommunen.
Handlingarna förvaras på stadsarkitektkontoret.

Områdesbestämmelser

Övriga fördjupade översiktsplaner som gäller
enligt föregående översiktsplan har, i och med
att denna översiktsplan antas och vinner laga
kraft, upphört att gälla. De planer som upphör att
gälla är:

I områdesbestämmelser kan huvuddragen i
mark- och vattenanvändningen regleras. Inga
områdesbestämmelser finns idag i kommunen.

Områdesplan för Vattnäs by från 1977,
antagen som fördjupad översiktsplan 199407-20
Områdesplan för Bergkarlås och Risa byar
från 1981, antagen som fördjupad översiktsplan 1994-07-20
Områdesplan för Garsås by från 1981,
antagen som fördjupad översiktsplan 199407-20
Markdispositionsplan för Våmhus och Bonäs
från 1982, antagen som fördjupad
översiktsplan 1994-07-20
Områdesplan för Vika från 1982, antagen
som fördjupad översiktsplan 1994-07-20
Fördjupad översiktsplan för Isunda by 199405-31
Dispositionsplan för rekreationsområden och
stugbyar m m vid Gesundaberget från 1984,
antagen som fördjupad översiktsplan 199407-20
Områdesplan för Knås, Stutt och Västbygge
byar från 1981, antagen som fördjupad
översiktsplan 1994-07-20
Områdesplan för Axi fäbodar och Axi åsen
från 1983, antagen som fördjupad översiktsplan 1994-07-20
Markdispositionsplan för Morafältet från
1978, antagen som fördjupad översiktsplan
1994-07-20

Kommunen har tidigare utarbetat tomtplatsutredningar för olika delar av kommunen. Tomtplatsutredningarna har tagits fram som vägledning vid bygglovprövning, men har ingen
juridisk status.

•

6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tomtplatsutredningar

6.2

Bestämmelser och
allmänna riktlinjer

I detta kapitel finns en genomgång av de vanligaste bestämmelser som gäller i samband med
lokalisering av ny bebyggelse.

Bygglov och bygganmälan m.m.
Bygglovprövningen är sedan den 1 juli 1995
begränsad till att avse en prövning av:
•
•
•

lokaliseringen (etableringen)
placeringen på tomt
yttre utformningen (fasader, handikappfrågor
på tomt, säkerhetsfrågor på tomt mm)

Bygga nytt, bygga till eller väsentligt ändra användningen är exempel på åtgärder som nästan
alltid kräver bygglov. För en- och tvåbostadshus
har gjorts vissa lättnader i bygglovplikten (t ex
friggebodar) och då framförallt utanför samlad
bebyggelse där även mindre tillbyggnader och
komplementbyggnader, som inte dominerar i
förhållande till ursprungsbebyggelsen, har
undantagits.
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Inom detaljplanelagt område är den generella
bygglovplikten mer omfattande än inom icke
planlagda områden. Lovplikt gäller även för bl a
ändring av kulör på byggnader, byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
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som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse. Även oregistrerade fornlämningar är skyddade enligt lagen om kulturminnen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för att få besked
om lov krävs.

Vid exploatering i område där tidigare kända
fornlämningar saknas, men där fornlämningar
bedöms kunna finnas, kan länsstyrelsen kräva en
arkeologisk utredning som första steg i en arkeologisk tillåtlighetsprövning.

Utöver bygglov krävs bygganmälan för tillsyn
och kontroll av de tekniska egenskapskraven
som byggherren ansvarar för. Bygganmälan ska
göras minst tre veckor innan byggnadsarbetena
påbörjas. Även för de flesta bygglovbefriade
åtgärder krävs bygganmälan.

Om fornlämning påträffas vid t ex grävningsarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och
anmälan göras till länsstyrelsen.

Marklov
Inom detaljplanelagt område kan marklov behövas för schaktning eller fyllning som ändrar
tomtens höjdläge. Även trädfällning m.m. kan
omfattas av marklovplikt.

Generellt strandskydd
Generellt strandskydd gäller vid sjöar och
vattendrag enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken.
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för rörligt friluftsliv och att bevara
goda livsvillkor på land och vatten för djur- och
växtlivet.

Rivningslov
Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser kan rivningslov erfordras för att riva
hela eller delar av byggnad.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet
100 m från strandlinjen vid normalt vattenstånd.
Ingen bebyggelse eller andra anläggningsarbeten
får ske inom strandskyddsområdet, undantaget
är byggnader för de areella näringarna.

Samlad bebyggelse
Byggnadsnämnden har bedömt vilka bebyggelsegrupper som anses vara samlad bebyggelse
enligt bestämmelserna i PBL. Inom samlad
bebyggelse är lovplikten högre än på landsbygden i övrigt.

Utöver det generella strandskyddet gäller utökat
strandskydd som täcker i princip alla de småöar
som finns inom Venjansjön och Kättbosjön
samt kommunens del av Orsasjön och Siljan.
Utökat strandskydd (större bredd än 100 m)
gäller även för strandområden på västra sidan av
Sollerön, söder Gesunda by samt vid Spjutmosjön.

Fornminnen m.m.
Enligt Lagen om kulturminnen (KML) utgörs
fornminnen av fasta fornlämningar eller fornfynd.

Kommunen har av länsstyrelsen fått delegation
att lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna om särskilda skäl föreligger.

Fasta fornlämningar är bland annat lämningar
efter människors verksamhet under forna tider,
som har tillkommit genom äldre tiders bruk och
som är varaktigt t ex gravar, lämningar av boplatser och arbetsplatser, milstolpar och sockenstenar, färdvägar och broar.

När dispens från strandskyddsbestämmelserna
lämnas eller vid upphävande av strandskydd ska
både konsekvenserna för friluftslivet och för
djur och växter redovisas.

Fasta fornlämningar inklusive ett skyddsområde
runt fornlämningen har ett automatiskt lagskydd.
Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på något sätt förändra, ta
bort, skada eller täcka över en fornlämning.

Mora kommuns generella ställningstagande till
strandskyddsbestämmelserna
Mora kommun anser att tillämpningen av
dispens från de generella strandskyddsbestämmelserna måste ske differentierat.

Enligt 2 kap 12 § KML får länsstyrelsen lämna
tillstånd till ingrepp i fornlämningen endast om
fornlämningen medför hinder eller olägenhet
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En arkeologisk undersökning inleds som regel
med en arkeologisk förundersökning som
närmare ska klargöra fornlämningens art och
betydelse samt bilda underlag för beräkning av
omfattning och kostnad för en eventuell nödvändig särskild undersökning.

Bygglovplikten kan minskas eller utökas genom
bestämmelser i detaljplan eller med områdesbestämmelse.
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När det gäller konsekvenserna för friluftslivet så
bedöms dessa bli störst i följande områden med
stort intresse för det rörliga friluftslivet:

•

•

Kommunen anser att i de glest bebyggda delarna
av kommunen är allmänhetens intresseområde
utmed stranden mindre än inom ovannämnda
områden med stort intresse för friluftslivet. Detta
kan vägas in vid prövningen av de särskilda
skälen för strandskyddsdispens och tomtplatsbedömning. Kommunen bedömer att den äldre
traditionen med bysamfälligheter utmed stränder
kan vara en av utgångspunkterna vid bedömning
av behov av omfattningen på allmänt tillgängliga strandområdet utan stora konsekvenser för

Utifrån dessa kriterier har avgränsning gjorts av
vilka områden i kommunen som generellt
bedöms ha mindre intresse för friluftslivet, se
karta 6.2 Strandskydd.
Med hänsyn till att Mora kommun är en glesbygdskommun med stora skogsområden och

HÄRJEDALENS KN

6.2 Strandskydd
Differentierat strandskydd

6
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stort antal sjöar och vattendrag, så blir konsekvenserna av dispens från strandskyddsbestämmelserna olika i skilda delar av kommunen. I
kommunen finns en mycket lång tradition med
bysamfälligheter, som har tillskapats utmed
stränderna vid många sjöar. Det innebär att
historiskt har möjligheterna att röra sig utmed
stränderna till stora delar säkerställts.

Områden som har riksintresse med avseende
på rörligt friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård
Tätortsnära områden som är lämpliga för
närrekreation, t ex badplatser
Sjöar och vattendrag med stort värde för
rörligt friluftsliv, t ex strömmande vattendrag, omland till vandringsleder och badplatser

•
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Kommunens synsätt stämmer väl överens med
regeringens förslag till Ett förnyat strandskydd
(Ds 2005:23) där lättnader föreslås för ett
differentierat strandskydd i kommuner med stor
tillgång till oexploaterade stränder och ett lågt
bebyggelsetryck. I förslaget anges en ny grund
för meddelande av strandskyddsdispens. Enligt
förslaget kan dispens ges i det enskilda fallet om
”verksamheten eller åtgärden har en påtaglig
fördel av ett strandnära läge och inte hindrar ett
hållbart nyttjande av stranden i en kommun med
god tillgång till inlandsstränder”.

gällande säkerhetsbestämmelser rörande
elektriska högspänningsanläggningar
det "fria utrymmet", som är det utrymme som
behövs för tåg, vagnar och last. (I de flesta
fall en fråga om järnvägens egna anläggningar, mycket sällan någon konflikt med
andras anläggningar.)

Det område som omfattas av elsäkerhetsbestämmelser minst cirka 9 meter från spårmitt på den
sida där kontaktledningsstolpen står och cirka 6
meter på sidan utan kontaktledningsstolpe. Inom
detta område får inte byggnader eller andra konstruktioner uppföras och inte heller träd planteras.
Med hänsyn till buller och vibrationer bör ett
observationsområde på 30-50 meter tillämpas
mellan järnvägen och bebyggelsen. Närmare än
30 meter kan det vara svårt att åstadkomma en
god miljö. Buller kan vara ett problem även
utanför 50 meters avstånd. Bebyggelsen och
eventuella garage/förråd kan placeras så att
bullret skärmas av. Uteplatser, sov- och boningsrum bör placeras på ”tysta sidan”.

Vägar – byggnadsfritt avstånd
För allmänna vägar gäller att inom ett avstånd på
12 meter från vägområdet ska prövning av
bygglov och förhandsbesked ske med särskild
hänsyn till trafiksäkerhet. Alla bygglov som
innebär önskemål om avsteg från den byggnadsfria zonen enligt 47 § väglagen ska av kommunen skickas på remiss till Vägverket. För icke
bygglovpliktiga anordningar inom detta område
krävs tillstånd från länsstyrelsen. Inom detaljplan gäller inte 47 § väglagen. För väg 26, 45
och 70 har länsstyrelsen utökat detta avstånd till
30 meter.

Risk och säkerhetsfrågor kan behöva studeras
även utanför observationsområdet. Banverket
har ett övergripande sektorsansvar för miljöfrågor för all spårburen trafik. Kontakt ska alltid
tas med Banverket när det gäller planering av
nya byggnader i närheten av järnvägen.

För anslutning av enskild väg eller utfart till
allmän väg krävs tillstånd av Vägverket. Även
uppsättande av skyltar inom ett avstånd på 50
meter från vägområdet kräver tillstånd av länsstyrelsen.

Vid järnvägssträckor med mycket låg trafikering
får bedömning göras om lämpligt skyddsavstånd, vilket bl a beror på antalet tågrörelser och
om trafik endast sker dagtid.
Lovprövning och fastighetsbildning kommer att
behandlas restriktivt om trafikförsörjningen förutsätts ske via enskild väg, som har obevakad
plankorsning med järnväg och om lokaliseringen
bedöms försvåra ett framtida borttagande av
plankorsningar. Detta gäller särskilt järnvägens
stomnät (dvs järnvägen mellan Mora och
Borlänge).

Stadsarkitektkontoret har tagit fram ett program
med råd och anvisningar angående skyltning i
kommunen Skyltning i Mora kommun. Skriften
är tagen av byggnadsnämnden 2001. Kommunen
använder sig också av publikationen Skyltar och
plakat, som givits ut av Boverket m fl.
I anslutningar mellan allmänna vägar samt väg
och järnväg är den byggnadsfria zonen utökad.
Prövning av lov ska ske med hänsyn till avkörningsrisk och siktmöjlighet.
Vägverket ger rekommendationer för placering
av mobilmaster, vindkraftverk och golfbanor i
anslutning till vägar.

Med syftet att undvika skador på uppställda
fordon på grund av avfallande last och isblock
från tågtrafiken bör en uppställningsplats för
fordon inte förläggas närmare spårmitt än 15
meter. Köryta inom parkeringsområdet kan dock
förläggas 9 meter från spårmitt.

Järnvägar – byggnadsfritt avstånd

Höjdbegränsande områden

Kravet på friområdets bredd mellan järnväg och
gata, byggnader eller andra anordningar påverkas och styrs av:

Runt alla flygplatser finns områden som begränsar byggnadshöjder för att flygsäkerheten
inte ska äventyras. Dessa områden ska skyddas
genom att inte tillåta vegetation eller byggnads-
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friluftslivet. Tomtplatsen måste förläggas på
sådant avstånd från stranden att passage kan ske
utan olägenheter.
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verk att överskrida höjdbegränsningarna. Alla
byggnadsverk, såväl fasta som temporära berörs.
Även Dala-Järna Flygplats i Vansbro kommun
kan påverka Mora kommun. Trafiken på flygplatsen kan utökas genom att ta emot större flygplan. Även en utbyggnad av flygplatsen kan bli
aktuell. Om verksamheten på flygplatsen utökas
kan höjdbegränsande områden sträcka sig in i
Mora kommun.

Alla byggnadsverk över 40 meter eller högre,
ska anmälas till Luftfartsstyrelsen. Ytterligare
information finns på Luftfartsstyrelsens hemsida.

Skyddsområde kring vattentäkt
För de vattentäkter som har fastställda skyddsområden finns föreskrifter om vilken form av
verksamhet som kan tillåtas i området.

Kraftledningar
De bestämmelser som finns för bebyggelse vid
kraftledning regleras av elsäkerhetsbestämmelser för starkströmsledningar. Krav på avstånd till
byggnad är 5-10 meter från ledning. Det innebär
att behovet av byggnadsfri zon varierar beroende
på utformningen av ledningsstolpar och därmed
upphängningen av ledningar.

Höjdbegränsande områden runt Mora Siljan flygplats

6
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Byggnadsverk över 40 meter

När det gäller elektromagnetisk strålning finns
referensvärden från Strålskyddsinstitutet, se
kapitel 5.5 Övrig strålning.

Landskapsbildskydd
I kommunen finns tre områden med landskapsbildsskydd enligt 19 § (gamla lydelsen) naturvårdslagen. Områdena omfattar Spjutmosjön,
Acksi fäbodar och norra sidan av Oxbergssjön.
Bestämmelsen syftar till att ge staten bättre
kontroll över förändringar inom berört område. I
miljöbalken, som ersatt naturvårdslagen, finns
inte denna bestämmelse kvar, men gamla förordnanden enligt 19 § naturvårdslagen fortsätter att
gälla.

Eventuellt framtida höjdbegränsande områden runt
Dala Järna flygplats (bankod 3).

Aktuellt planeringsunderlag angående byggnadsfritt avstånd m m intill allmän väg finns på Vägverkets hemsida:
www.vv.se Här finns även publikationerna Vägverkets rekommendationer avseende placering av mobilmaster
intill vägar och Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg.
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LANDSBYGDSUTVECKLING

Lokalisering och utformning av
bebyggelse på landsbygden

Häst-/djurhållning inom tätbebyggt område
Hästnäringen är på stark frammarsch i Sverige.
En stor del av den hästrelaterade verksamheten
bedrivs på landsbygden, många gånger som
komplement till annan verksamhet. Hästar och
hästhållning spelar därmed en viktig roll för
landsbygdsutvecklingen och kan utgöra en drivkraft att flytta från storstan till en landsbygdskommun som Mora. Antalet hästar i närheten av
tätbebyggt område ökar på detta sätt succesivt
och med följer lukt, flugor och hästallergen.
Befintliga rekommendationer och riktlinjer vad
gällande skyddsavstånd ger en ganska dålig
vägledning.

Tillkommande bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden. Byggnader bör sammanföras i
grupper som knyter an till skogsbryn, sluttningar
och andra landskapselement. Byggnader bör inte
placeras mellan väg och intressanta utblickar.
Värdefulla vegetationspartier bör ej skadas.
Randbebyggelse i anslutning till byklungor med
äldre jordbruksbebyggelse som ligger i öppen
terräng bör undvikas.
Tillkommande bebyggelse ska så långt som
möjligt inordnas i befintlig bebyggelsegruppering. Garage och förråd bör byggas fristående.

För att öka möjligheterna för en positiv regional
utveckling bör skyddsavstånd till djurhållning i
glesbebyggda områden kunna tillämpas med
större flexibilitet än tätbebyggda områden.
Koncentration av hästallergen är starkt beroende
av vindriktning och styrka. Stora byggnader
bromsar spridningen av allergen. Topografi,
klimat och andra geografiska/fysiska förutsättningar bör alltså vägas in vid bedömning av en
hästanläggnings påverkan på omgivningen.
Områdets karaktär bör också vägas in, om det är
en lantlig miljö bör hästhållning kunna tillåtas.
Miljödomstolen har i ett antal fall bedömt att
djurhållningsverksamheter tillåts i en lantlig
miljö.

Äldre byggnaders utseende bör inte förvanskas.
Ny- och ombyggnader ska utformas omsorgsfullt med avseende på proportioner, tak- och
fasadutformning och material. Nya byggnader
bör uppföras med träfasader gjorda i timmer
eller panel i matta slamfärger. På äldre byggnader är taklutningen ofta cirka 30º.
Ytterligare rekommendationer angående utformning och lokalisering av bebyggelse i byar finns
i skrifterna Bygga på landsbygden och i byar
och i Bygga i vår by samt i Dalarnas museum
rapport nr 20 Kulturmiljöer för Mora kommun
.

Utöver ovanstående rekommendation ges inga
generella riktlinjer i översiktsplanen angående
djurhållning inom tätbebyggt område. Frågan
måste avgöras i varje enskilt fall. I ärenden som
rör djur-/hästhållning nära bostadsbebyggelse
bör häftet ”Hästar och bebyggelse – Underlag
för den fysiska planeringen” användas.

Bygga på landsbygden och i byar har utarbetats
av de åtta nordligaste kommunerna i länet och
antogs av kommunfullmäktige 2003-06-18. Den
visar detaljerat hur kompletterande bebyggelse
bör utformas.
Kommunfullmäktige har 2004-06-14 antagit
Bygga i vår by som ger råd och rekommendationer om hur bebyggelsekompletteringar kan
utföras i byarna. Inventeringen ska användas vid
tillämpningen av 3 kap 1§ PBL om hur byggnader ska placeras och utformas.
Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer
för Mora kommun har antagits av kommunen
1992-06-22. Det är en kulturhistorisk miljö- och
bebyggelseanalys där byar, fäbodar och andra
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Riktlinjer för placering och utformning av
bebyggelse i byar.

Landsbygdsutveckling

kulturmiljöer i kommunen har dokumenterats,
analyserats och värderats. Dokumentet ska användas som en vägledning vid behandling av
kulturmiljöfrågor.

Byar

Översiktsplan för Mora kommun
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Fäbodar

Landsbygden i övrigt

Riktlinjer för placering och utformning av
bebyggelse i fäbodar

Generella rekommendationer angående utformning och lokalisering av bebyggelse på landsbygden finns i skrifterna Bygga på landsbygden
och i byar samt Bygga i vår by.

Tillkommande bebyggelse bör i första hand placeras på äldre tomtplatser. Sambandet mellan
fäbodbebyggelsen och den omgivande öppna
vallen är viktig. De öppna ytorna (fäbodvallen/täkten) bör hållas fri från bebyggelse.
Befintliga äldre hägnadssystem bör bevaras och
vårdas, liksom fästigar.
Byggnaderna bör placeras så att de underordnas
naturförhållandena på platsen. Schaktning bör
undvikas.
Befintlig bebyggelse bör vårdas och underhållas
så långt som möjligt med traditionella material
och byggnadsmetoder
Nya byggnader bör anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och det traditionella byggnadsskicket.
Slogbodar (timrade skärmskydd) är olämpliga
inom fäbodar.
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ÖVERSIKTSPLANENS DELOMRÅDEN

Indelningsgrund
•
•

För varje delområde redovisas nuvarande markoch vattenanvändning samt vilka intressen för
naturvård, friluftsliv m m som finns. Dessutom
ges rekommendationer för hur olika intressen i
området ska prioriteras samt vilka åtgärder som
bör vidtas i området.

•
•

•

•
•

•

8

•

Bs - Bebyggelseområden
Bk - Fäbodar och bebyggelseområden med
höga kulturvärden
Sn - Skogsmark med höga naturvärden
Snf - Skogsmark med höga natur- och
friluftsvärden
Sf - Skogsmark med höga värden för
friluftslivet
Sk - Skogsmark med höga kulturvärden
Se - Skogsmark med exploateringsintressen,
vindkraft
S - Skogsmark
V - Vattenområden

Delområden Bs

Delområdena har delats in i följande kategorier:

Kommunen har indelats i olika delområden.
Syftet med redovisningen är att ge ett underlag
för olika typer av beslut som rör markanvändningen i områdena.

Den största delen av kommunen består av skog
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Bs - Bebyggelseområden

Syftet med redovisningen är att ge ett underlag
för olika typer av beslut som rör markanvändningen i orterna. För varje delområde redovisas
också vilka intressen för naturvård, kulturmiljövård m m som finns.

I delområdena (Bs) presenteras grunddragen för
bebyggelsen inom ett antal byar/tätorter i kommunen. Redovisningen bygger delvis på tidigare
upprättade planer/program.

Bs - Bebyggelseområden
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs

8

Delområden Bs
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Mora tätort
Vattnäs
Bergkarlås - Risa
Färnäs
Nusnäs
Garsås
Våmhus
Bonäs
Norra Kråkberg
Vika
Isunda
Sollerön
Gesunda
Oxberg
Gopshus
Selja - Långlet
Venjan
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Bs 1 Mora tätort
Delområdet Mora tätort omfattar förutom Mora
centrum även Sandängarna norrut, Noret österut,
Vinäs och Mora-Siljan flygplats söderut och
Kråkberg, Öna, Hemus och Östnor västerut.
Mora centrum benämns ofta Morastrand eller
Stranden. Inom Mora centralort är invånarantalet
drygt 10 000, inom delområdet är invånarantalet
något högre.

Kommunala planer m m.

En stor del av Mora centrum omfattas av Mora
centrumplan – Fördjupad översiktsplan för del
av Mora tätort. Centrumplanen vann laga kraft
1991. Syftet med planen var att utreda hur Mora
centrum på sikt kunde utvecklas. En av huvudfrågorna var vilken exploatering som bör medges i de centrala delarna samt hur parkeringsfrågorna löses. Denna plan fortsätter att gälla
förutom för de delar som ingår i Vision Saxviken
samt för delen Bs 1A Stranden Östra.

Service: I Mora centrum finns ett stort serviceutbud. Kyrkogatan som tillkom efter storskiftet
är den främsta affärsgatan. I Noret ligger Mora
lasarett, längre söderut finns en externhandelsetablering med ett stort utbud. Mer om Moras
serviceutbud finns att läsa i kapitel 4.4 Service,
vård m m.

8

Bebyggelsetyp: Mora centrum karaktäriseras av
en relativt småskalig bebyggelse. Byggnadshöjden är huvudsakligen mellan två och fyra
våningar. Äldre bebyggelse ligger främst i
området kring kyrkan, bl a i den norra delen av
Kyrkogatan.

Delområden Bs

För delområde Bs 1 Mora tätort finns ett antal
gällande planer.

En stor del av bebyggelsen i centrum har tillkommit under de sista femtio åren och består
främst av affärs- och kontorshus. Runt om
centrum har bostadsområden med flerfamiljshus
och villor vuxit fram.
I Mora tätort finns ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader, varav tre med lagligt skydd.
Utmelandsmonumentet är byggnadsminnesmärke och Mora kyrka och dess klockstapel är
kyrkliga kulturminnen.
År 1983 antogs en Dispositionsplan för Östnors
by. Planen övergick 1994 till att gälla som en
fördjupad översiktsplan, vilket gäller även fortsättningsvis.
Kommunfullmäktige antog 2000 ett markanvändningsprogram för Saxviken, Program för
mark- och vattenanvändning vid Saxviken i
centrala Mora. Programmet upprättades som
underlag för en samlad bedömning av lämplig
markanvändning inom hela Saxviksområdet.
Detta är nu inarbetat i Vision Saxviken.
En fördjupad studie av Stranden Östra har gjorts,
vilket redovisas nedan i delområdesrekommendationen för Bs1A Stranden Östra.
Inom Bs1-området finns ett stort antal gällande
detaljplaner. Många av detaljplanerna är delvis
inaktuella vad gäller detaljeringsgrad och storleken på byggrätter. Byggrätterna är dessutom i
stort sett utnyttjade.

Kyrkan och klockstapeln
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Den största delen av bebyggelsen inom Bs 1
ligger inom samlad bebyggelse.
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Väg 45 och 70 är av riksintresse och rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods.
Dalabanan från Mora mot Borlänge är av riksintresse. Från Mora järnvägsstation går Inlandsbanan norrut via Noret och Älvdalsbanan västerut via Morkarlby. Industrispår går söderut till
industriområdena vid Örjastäppan och Lomsmyren/Vinäsheden.
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Delområden Bs

Söder om tätorten ligger Mora-Siljan flygplats.
Natur- och friluftsliv: Riksintresse för friluftslivet (F13 Siljansområdet) och riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4
kap 2 § MB omfattar hela delområdet.

Omfattning av markanvändningsprogrammet för
Saxviken

Siljansleden (cykel- och vandringsled) samt
Vasaloppsspåret (naturreservat) går i den västra
delen av området. Centrala Moras markanvändning påverkas i hög grad under Vasaloppsveckan med ökad trafik och behov av mark för
mottagande och parkering. En framtida evenemangshall på området vid Strandens skola utreds
av kommunen.

Allmänna intressen
Kommunikationer: Genom centrala Mora går
Strandgatan - Vasagatan (väg 70/45), som har
kapacitetsproblem. För att avlasta vägen har en
ny förbifart utretts norr om Mora centrum. För
förbifart Mora etapp 1a (över Sandängarna) har
Vägverket Region Mitt tagit fram en arbetsplan
som dock ej fastställts. Ett genomförande av
förbifarten är viktig eftersom det markant skulle
avlasta biltrafiken i centrala Mora. Två vägalternativ har utretts genom Mora tätort (se karta
Bs1 Mora tätort).

Hela vattenområdet är av riksintresse för naturvård (N49 Siljan – Skattungen). I de västra delarna av delområdet ligger Morafältet som också
är riksintresse för naturvård (N43 Morafältet).
Hemulån är ett värdefullt vattendrag för reproduktion av öring. I den södra delen av Bs1området finns natureservatet Vinäsgraven,
vilken är en ravin nedskuren i stora fossila flygsandsfält.

Trafiksituationen på väg 946 genom Vinäs by är
bristfällig, vägen är smal och sikten dålig. En ny
sträckning av väg 946, Förbifart Vinäs är därför
under utredning. Vägverket har upprättat en förstudie. Arbetet med arbetsplan pågår våren
2005. I förstudien visas tre alternativa vägsträckningar (se karta Bs1 Mora tätort).

Inom en stor del av centrala Mora är det förbjudet med skotertrafik. Vasaloppspåret berörs
av illegal skotertrafik.

Saxviken
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vägarna mot framför allt norr. Här har skett
etablering av kyrkligt centra, marknadsplats och järnvägsanslutning, vilket
utgjorde grund för att välja platsen för ett
centra för bebyggelse och verksamheter
när tankar om stadsbildningen som skedde
i Mora kring 1900. Spåren efter Gustav
Vasa har på ett positivt sätt präglat Mora
med framför allt Vasaloppet. Anders Zorn
var stark engagerad i stadsplaneringen.

I området finns våtmarker med lägre värde som
redovisats i länets våtmarkinventering: i sydost
Brunnmyren (klass 3) och i nordväst NymyrenBrunnmyren (klass 3).
Saxviken med dess låglänta och sanka öar med
lövskog är av övrigt intresse för naturvården.
Stranden vid Tingsnäs har särskilt värde som
strövparti. Sandholmen är naturreservat. Inom
Bs1-området finns också värdefulla ängs- och
betesmarker.

Beträffande
kulturmiljöns
riksintresse se
länsstyrelsens
granskningsyttrande
2005-12-22.

Kommunens utgångspunkt för riksintresse är
främst miljön kring kyrkan, Zorngården, Zornmuseet, Vasagatan med Vasaloppsspåret och
Vasaloppsmålet. Kommunen anser inte att
utökningen med bl a järnvägsområde, området
kring Strandens skola, Kyrkogatan har sådana
värden att de är av riksintresse för kulturmiljön.

Generellt strandskyddsområde omfattar landoch vattenområden 100 meter närmast strandlinjen, men kan vara upphävt inom detaljplanelagda områden.
Kulturmiljö: Mora kommun väckte 1995 frågan
om att delar av centrala Mora med Vasagatan
och omgivande bebyggelse kring Zornmuséet –
Vasaloppsmålet – Prostgården , ska utgöra
riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen
har tagit fram ett förslag till avgränsning av det
nya riksintresseområdet där området utökats, se
nedanstående karta.

Delar av Östnor, Öna och Kråkberg är av övrigt
intresse för kulturmiljövården.
Ett stort antal forn- och kulturlämningar finns
inom området.
Stadsarkitektkontoret har tagit fram ett program
med råd och anvisningar angående skyltning i
kommunen Skyltning i Mora kommun. Skriften
är tagen av byggnadsnämnden 2001.

Enligt länsstyrelsens värdebeskrivning är grunden för riksintresset i centrala Mora det strategiska läget i anslutning till Siljan och vatten-
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Översvämningsrisk för Mora tätort, mellan Seljabron och Badstubacksbron ligger högvattennivån på 165 m ö h, i
Siljan/Orsasjön samt Österdalälven nedströms Badstubacksbron ligger nivån på 164,5 m ö h.
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Hälsa och säkerhet

Översvämningsrisk: Översvämningshotade
delar inom Mora tätort finns bl a inom Östnor,
Öna, Kråkbergs byar, Stranden, Prästholmen och
längs Österdalälvens stränder (se karta). Östnor
med omkringliggande områden skulle kunna
skyddas från översvämning genom invallning.

Delområden Bs

Buller: Mora-Siljan flygplats, som ligger i den
södra delen av området har en stor omgivningspåverkan, främst vad gäller buller.
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Tätorten påverkas i första hand av buller från
flygplansrörelserna men även av buller från transporter till och från verksamheten. En bullerutredning från år 2000 visar att bullernivån överstiger 70 dBA i Lomsmyren och Hånåkni, i delar
av Örjastäppan, Utmeland och Klockarhagen
samt i en mindre del av Canadaområdet. Bullernivåerna överstiger 80 dBA i några delar.
Bullernivåerna (se karta) medför att riktlinjerna
för buller överskrids.

Högvattennivåer längs Österdalälvens strand
mellan Seljabron och Badstubacksbron uppgår
till 165 m ö h (meter över havet). För områdena
runt Siljan/Orsasjön samt Österdalälven nedströms Badstubacksbron uppgår högvattennivåerna till 164,5 m ö h.

Vision Saxviken
Vision Saxviken bygger på markanvändningsprogrammet för Saxviken som antogs år 2000 av
kommunfullmäktige och som ger en samlad bild
av hur Saxviksområdet kan utvecklas i framtiden. Detta program har kompletterats med det
nu aktuella förslaget för ”Stranden Östra”, se
även under Bs 1A.

Luftfartsverket har upprättat ett åtgärdsprogram
för de fastigheter där bullerstörningar är mycket
omfattande.
Naturvårdsverket har utarbetat riktlinjer som inte
bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur. Riktlinjerna
finns i kapitel 5.2 Buller.

Kvaliteter som finns i området kring Saxviken
bör stärkas och utnyttjas bättre både sommaroch vintertid med mer aktiviteter året runt. De
främsta tillgångarna är områdets centrala läge
och närheten till vatten och öar.

Förorenad mark: Inom Mora tätort finns förorenad mark från Mora flygplats samt ett antal
avfallsdeponier, bensinstationer, skjutbanor,
m m.

Några av de åtgärder som föreslås är att:

Rasrisk: På ett flertal ställen längs Dalälven är
geologin sådan att det kan finnas risk för ras.
Nio områden har redovisats längs Österdalälven
mellan Långlet och järnvägsbron vid Noret samt
längs Hemulån mellan utloppet i älven och
järnvägsbron.

•

Gångstråken runt Saxviken byggs ut och
osammanhängande stråk kompletteras.

•

Nya bryggor, båtplatser och eventuellt en
marina med gästhamn och strandcafe/restaurang kan utvecklas utmed stranden.

Sandavlagringar: På väg till havet lämnar
Österdalälven stora mängder sediment efter sig.
Detta bidrar till att sandavlagringar på sikt kan
grunda igen inflödet till Siljan. Risk finns att
älven bryter igenom och skapar en ny älvfåra.
Avlagringarna innebär även att eroderingen av
strandkanter ökar, vilket leder till ytterligare
transporter av sand.

•

Befintliga park-/gräs-/skogsområden bör
underhållas bättre. En park kan anläggas
väster om det nya bostadsområdet i den
sydvästra delen av Saxviksområdet.

•

Badplatsområdet byggs ut med toaletter,
parkering och kiosk/servering.

För att få en bättre genomströmning har kommunen börjat muddra. Sanden flyttas från igengrundade områdena till bl a Saxviken och andra
badstränder i kommunen. Mer om rasrisk och
sandavlagring finns att läsa i kapitel 5 Miljö- och
riskfaktorer.
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Allmänna intressena inom Bs 1A-området finns
översiktligt redovisade i den inledande beskrivningen till Bs 1-området.

Bs 1A Stranden Östra
Kommunstyrelsen har den 15 april 2003 § 99
tagit beslut om en översyn av markanvändningen inom en del av det smala näset öster om
kyrkan i centrala Mora.

Framtida mark och vattenanvändning: Hänsyn
ska tas till de allmänna intressen och miljö- och
riskfaktorer som finns inom området. Nedanstående ställningstaganden ska ligga till grund för
framtida ändringar av detaljplaner samt andra
beslut som gäller ändring av mark- och vattenanvändningen i området. Föreslagna förändringar redovisas på karta Bs1A Stranden Östra.

Förändring av pågående markanvändning har
aktualiserats främst på grund av planerad nedläggning av högstadieundervisningen vid
Strandens skola samt med anledning av
intentioner att godstrafiken flyttas från
bangårdsområdet.
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Större delen av bebyggelsekvarteren inom
området vid Stranden Östra är utbyggda enligt
gällande detaljplaner och bedöms ej få förändrad
markanvändning.

Diskussioner förs med Banverket om möjligheterna till en separering av person- och godstrafiken vid Mora station. Område för framtida
godshantering utreds intill Färnäs (Bs 4).

Föreslagna förändringar berör den centrala delen
av Stranden Östra med Strandens skola, västra
bangårdsområdet samt strandområdet mellan
bangården och Saxviken.

Under förutsättning att godstrafiken flyttas från
bangårdsområdet vid Mora station kan delar av
nuvarande spårområde friställas för annan markanvändning.

För området vid Strandens skola föreslås
centrumområde. Utredning pågår om
uppförande av en evenemangs-/sporthall, med
Vasaloppsföreningen Sälen-Mora och Mora
kommun som stora intressenter.

Strandområdet mellan bangårdsområdet och
Saxviksstranden föreslås få en ändrad markanvändning från dagens industribebyggelse till ett
nytt område för Bostäder. Utbyggnad av
bostäder har påbörjats i östra delen av området,
norr Tingsnäs.

Inom centrumområdet bör ingen ny etablering
för handel ske.

Inom övrig del av området, mellan bangården
och dagens sträckning av Tingsnäsvägen, föreslås en etablering av ny bostadsbebyggelse,
omfattande totalt 150-200 lägenheter, i högst två
våningar.

I den västra delen av Mora järnvägsstations bangårdsområde utreds för närvarande en lokalisering av ett nytt Resecentrum. Här samlas persontransporter för järnvägs- och busstrafik samt
taxi. Tillfart till Resecentrum föreslås dels vid
nuvarande infart till tågstationen och dels vid en
ny in-/utfart (cirkulationsplats) vid centrumkyrkan.

Strandområdet mellan bostadsbebyggelsen och
dagens sträckning av Tingsnäsvägen friläggs
genom att vägen flyttas upp till skyddsområdet
mellan bangård och bostäder.

Bs1A Stranden Östra
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Nuvarande grönyta på Saxnäs som används som
tillfällig parkering under Vasaloppsveckan
kommer att mer än halveras i och med planerad
bostadsutbyggnad. Alternativa tillfälliga parkeringsplatser kan anordnas på Sandängarna.
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läggas igen, under förutsättning av att ny väg/järnvägsöverfart omedelbart väster om planerat
nytt resecentrum genomförs.
Nya lokala vägsträckningar föreslås för tillfarten
till Resecentrum samt ny sträckning av
Tingsnäsvägen öster om Wasastugan.

Lokalisering av planerade bostäder ska beakta
översvämningsrisker (grundläggning på lägst
164,5 m ö h). Även risk för buller och vibrationer från järnvägsområdet ska beaktas.
De fastigheter som ligger inom områden belägna
mellan Älvgatan och Österdalälven, vilka har en
markanvändning som avviker från gällande
detaljplan, bör saneras och utnyttjas för bostadsbebyggelse.

En strandpromenad längs Saxvikens och Österdalälvens stränder finns delvis anlagd inom och
angränsande till området. En sammanhängande
gångvägsförbindelse från Kajområdet till Prästholmen via Broåkern föreslås byggas ut längs
stränderna.

Kommersiella områden föreslås enbart inom
fastigheter med redan befintliga etableringar.
Nuvarande stationshus med omgivningar
föreslås dock utnyttjas kommersiellt den dag
resecentrum kan förverkligas.

Större grönområden, både av parkkaraktär och
som naturområde redovisas längs Saxviksstranden.

Befintliga kommersiella utnyttjanden av lokaler
inom redovisat Centrumområde bedöms kunna
bibehållas.

Kommunens nya badplats/fritidsområde etableras vid och invid Tingsnäs. Badplatsen föreslås kompletteras med bryggor och servicebyggnader.

Befintligt gatunät med bl a vägarna 45/26 och 70
föreslås bibehållas med två undantag, Prostgatan, som föreslås övergå till Centrumområde,
och västra delen av Tingsnäsvägen, som föreslås

Genom den ändrade markanvändning på
Strandens skola, nya cirkulationsplatser samt
etablering av ett nytt resecentrum skapas

Förslag till framtida markanvändning för Bs1A Stranden Östra
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45/26 föreslås dels öster Strandens skola, dels
vid Centrumkyrkan.
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förutsättningar för att forma en helt ny och
attraktiv ”port” till centrala Mora.

Befintlig detaljplan vid Saxviken (DP 211), som
är planlagd för kontorsändamål, bör upphävas
och ersättas med detaljplan för park/grönområde.

Delområden Bs

Cirkulationsplatsen i öster (väg 45/26 och 70)
och angränsande mark inom området vid Strandens skola föreslås ingå i en samlad ”grön” parkmiljö.

8

juni 2006

I de perifera delarna av Bs1 kan lokaliseringsprövning av enstaka byggnader ske i samband
med bygglov.

Invid Badstubacksbron och Österdalälven finns
ett låglänt försumpat område som föreslås iordningställas som parkområde (”Kapten Blombergs Park”). Detta område kan samtidigt utgöra
en förbindelse för strandpromenaden mot
Prästholmen.

Det kan bli aktuellt med framtida utvidgning av
Vattumyrens industriområde, vilket markeras på
kartan Bs1.
En förstudie av möjligheten att anlägga en
helikopterplats för ambulanstransporter norr om
lasarettet i Mora har tagits fram. Lokalisering av
helikopterplattan redovisas på kartan Bs1.

Rekommendationer Bs 1
Lokalisering av ny bebyggelse: Vid nyexploatering ska hänsyn tas till de allmänna intressen
och miljö- och riskfaktorer som finns inom området. Ny sammanhållen bebyggelse ska prövas
genom detaljplaneläggning.

Byggnadsnämnden har godtagit utredning som
gjorts av stadsarkitektkontoret angående lokalisering av båthus på bysamfällda strandområden. Vid prövning av båthusplatser bör de rekommendationer som ges i utredningen följas.

På Canadaområdet i Morkarlby och i Noret, norr
om sjukhuset, föreslås framtida bebyggelse
(främst bostäder). Nyexploatering inom Canadaområdet bör föregås av detaljplaneprogram före
detaljplaneläggningen.

Utformning: Ny tillkommande bebyggelse bör
utformas med kunskap, omtanke och respekt för
tidigare generationers planering och byggande.
Anpassning bör ske på ett lämpligt sätt både i
helhet och i detaljer. För att få en blandad stad
med bebyggelse från olika tider är det viktigt att
också uppföra byggnader med ett modernt
uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska
värden.

Canada-området och Noret Norra ligger initialt
inom räckhåll för en anslutning till tillräckligt
dimensionerande VA-ledningar, dock kräver en
utbyggnad av hela området Noret Norra en
djupare analys.

Moras identitet bör stärkas och de kvaliteter som
finns idag uppmärksammas och utvecklas. Vad
som särskilt bör tas till vara är närheten till
vattnet som är påtaglig på de flesta platser i
tätorten.

Nyexploatering i Noret Norra bör föregås av en
Fördjupad översiktsplan alternativt ett planprogram som omfattar hela området.

Del av Stranden Östra sett från öster
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För att få en samlad utformning i centrum kan
ett gestaltningsprogram upprättas där exempelvis färgsättning, utformning av armaturer och
markbeläggning föreslås. Det skyltprogram som
finns för kommunen Skyltning i Mora kommun
bör tillämpas i skyltärenden.

del av Canadaområdet påverkas bebyggelseutvecklingen av buller från flygplatsen. Nyetablering av bostäder, förskolor, vårdlokaler och
dylikt bör inte ske inom område som utsätts för
70 dBA maximalnivå. Enstaka bebyggelse kan
dock medges.

Skalan på husen är viktig för stadsbilden. Bebyggelsen i centrala Mora bör uppföras i samma
skala som traditionellt, d v s 2-4 våningar.
Höghus bör undvikas. För att inte få en enformighet i stadsmiljön bör detaljplaner utformas så
att bebyggelsen får varierade höjder.

Ny bostadsbebyggelse eller annan störningskänslig verksamhet bör inte uppföras inom det
område som utsätts för flygbuller över 80 dBA
maximalnivå.
Översvämningsrisk: Rekommenderad lägsta
grundläggningsnivå för ny bebyggelse längs
Österdalälvens strand mellan Seljabron och
Badstubacksbron är 165 m ö h (meter över
havet). För områdena runt Siljan/Orsasjön samt
Österdalälven nedströms Badstubacksbron bör
ny bebyggelse uppföras på en lägsta nivå av
164,5 m ö h.

Traditionella material såsom sten, trä och tegel
bör företrädelsevis användas.
Ytterligare råd och rekommendationer finns i
Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer
för Mora kommun.
Nya vägkorridorer: För att säkerställa de vägkorridorer som föreslås för Förbifart Mora (väg
70/45) och Förbifart Vinäs (väg 946) kan områdesbestämmelser upprättas. I dagsläget gäller
det den norra förbifarten av Mora mellan väg 70
och väg 45.

Östnor med omkringliggande områden skulle
kunna skyddas från översvämning genom invallning. En höjning av vägbanken längs med
Österdalälvens norra strand från Seljabron fram
till Krångnäsvägen samt ytterligare invallning
längs med Österdalälvens norra strand skulle
kunna skydda stora delar av byn. Detta bör
utredas närmare.

Tills dess slutligt val tagits av sträckning för
västlig förbifart för Mora bör ingen bebyggelse
eller andra exploateringsåtgärder ske inom de
utpekade korridorerna.

Rasrisk- och sandansamling: Längs sträckor av
älvstränderna där sand eroderas bör strandskoning ske. Fortsatt muddring av sand på igengrundade områden bör ske för att garantera
genomströmningen av vatten och på så sätt
säkerställa att det inte blir en ny älvfåra.

Kulturmiljövård: Bestämmelserna enligt 3 kap
10§ PBL om varsamhet vid ändring av byggnader är särskilt tillämpliga för de byggnader
med kulturhistoriska värden, som finns beskrivna i Dalarnas museums kulturmiljöinventering. I
centrala Mora har 53 enskilda byggnader pekats
ut som särskilt värdefulla.

Stranden Östra Bs 1A
Ändring av markanvändning ska föregås av
detaljplaneläggning.

Inom den av kommunen föreslagna avgränsningen av nytt riksintresse för kulturmiljövården är
det viktigt att de fysiska och visuella sambanden
inom riksintressemiljön och till omgivande
vattenområden i Saxviken och Österdalälven
beaktas. Placering och utformning av ny bebyggelse bör ske utifrån de grundläggande värdena
och strukturerna i riksintresset. Stor hänsyn bör
tas till utformning av mark och vegetation och
till skyltning m m så att utformningen ansluter
till miljöns kulturhistoriska värden. Ny- och ombyggnader ska utformas med hänsyn till den
äldre bebyggelsens egenart.

Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn
särskilt tas till översvämningsrisk och eventuella
störningar från väg- och järnvägstrafik.
Stor vikt ska läggas vid stadsbildsfrågor inom
hela området. Särskilt ska ny bebyggelse och
parkområde inom nuvarande Strandens skolas
område lokaliseras och ges en utformning som
är positiv för stadsbilden.
Möjligheten att ”öppna upp” siktlinjen mot
kyrka/klockstapel ska beaktas.

Natur- och friluftsliv: Inom avrinngsområdet till
Hemulån bör jord- och skogbruk bedrivas med
särskild hänsyn till naturmiljön i vattendraget, se
särskilda rekommendationer under V-områden.
Flygbuller: I Hånåkni, delar av Örjastäppan,
Utmeland och Klockarhagen samt i en mindre
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Bs1 Mora tätort

Delområden Bs
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Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad mark
Rasrisk, se kap 5.5 Rasrisk och sandansamling
T Högrisk
$

T
$
C B

Fördjupningar av översiktsplanen som fortsätter
att gälla
Riksintressen för Kulturmiljövård, se kap 4.8
Kulturmiljö

Lågrisk
Camping, badplats
Kraftledning, se kap 4.11 Energi och teknisk
försörjning
Siljansleden cykling, se kap 4.5 Fritid och
rekreation
Siljansleden vandring, se kap 4.5 Fritid och
rekreation

Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
Kulturmiljövårdens övriga intressen, se kap 4.8
Kulturmiljö

Väg 45, 70 av Riksintresse, se kap 4.4
Kommunikationer
Järnväg av Riksintresse, se kap 4.4
Kommunikationer

Naturvårdens övriga intressen, se kap 4.7
Naturmiljö och biologisk mångfald
Nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet
se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk mångfald

Utbredning flygbuller, se kap 5.2 Buller och vibrationer
70 dBA maxnivå

Detaljplanelagt område, se kap 6.1 Planer

8

Flyghinder från försvarsmakten, se kap 4.13
Totalförsvar
Reningsverk, se kap 4.10 Vatten
Uppställningsplats för farligt gods, se kap 5.1
Transporter av farligt gods

S
#

Delområdesgräns
#
#

Fornlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
Kulturlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

#

Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid och
rekreation
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv MB 4:2, se
kap 4.6 Turism
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
Siljan, Orsasjön och Österdalälven omfattas av:
- Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
Hemulån är ett värdefullt vattendrag för
reproduktion av öring

80 dBA maxnivå

Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad
bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
Naturreservat, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
Våtmark, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk
mångfald
Sumpskogar, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk
mångfald
Nyckelbiotoper i skogsmark, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
Område värdefullt för grustag, se kap 4.12
Värdefulla ämnen och material
Ängs- och betesmark, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald

Flygbullernivå (FBN) 55 dBA
Jordbruksmark
Industrimark

Föreslagna förändringar
Framtida bostäder
Djur minneslund
Helikopterflygplats
Framtida industriområde
Vägkorridor, se kap 4.4 Kommunikationer

100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8 Översvämningsrisk
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Kommunens förslag - Riksintressen för
Kulturmiljövård
Planerade naturreservat, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
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Bs 2 Vattnäs

8

Delområden Bs

Vattnäs ligger i en västsluttning mot Orsasjön
och består av de tre byklasarna Svader, Bockan
och Näset. Byn ligger cirka 5,5 km nordost om
centrala Mora mellan Orsasjön och väg 45 och
delas av järnvägen i två delar. I byn bor 308
personer (år 2003). Inom delområdet finns fyra
öar, en av dessa är bebyggd med fritidshus.
I byn finns en samlingslokal (bystuga) och
friluftsbad.
Landskapsbild: Vattnäs har en särpräglad bymiljö med kringbyggda gårdar. Byn ligger i ett
öppet kulturlandskap i en västsluttning mot
Orsasjön. Marklutningen är mest markant i området mellan järnvägen och väg 45. Den planare
delen mellan järnvägen och Orsasjön utgörs till
stor del av jordbruksmark. I norra delen ersätts
de öppna markerna av ett variationsrikt, småskaligt landskap med omväxlande ängsmarker,
lövdungar och odlingsmark.

Bockan

Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) och riksintresse för turism
och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4 kap 2 §
MB omfattar hela delområdet. Siljansleden
(cykelled) sträcker sig genom delområdet i nordsydlig riktning.

Näset, som ligger längst västerut är den bäst bevarade bydelen. Bebyggelsen ligger främst på
den norra och västra delen av udden med uthuslängor som går ner mot och längs med stranden.
På den södra delen av udden finns öppen
odlingsmark.

Byn är av riksintresse för kulturmiljövården
(K77 Orsasjön) bl a för den välbevarande
bymiljön och det täta fornlämningsbeståndet.
Inom delområdet finns ett objekt som pekats ut
vid ängs- och betesmarksinventeringen. Den
största delen av Bs 2-området är också utpekat i
Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet (Vattnäs) bl a för den uppodlade marken
och byklungan ute på Näset som är omgiven av
vatten på tre sidor och ger området en mycket
speciell prägel.

Öster om Näset ligger den mindre byklungan
Bockan där byns majstångsplats finns. Här är
den äldre gårdsbebyggelsen uppblandad med
nyare bebyggelse.
I byklasen Svader, som ligger mellan järnvägen
och landsvägen mot Orsa finns en del modern
villabebyggelse bland den gamla bebyggelsen.

Siljan-Orsasjön omfattas av riksintresse för
naturvård (N49 Siljan-Skattungen). Inom
området finns också ett övrigt intresse för naturvården (Vattnästerrassen), vilket består av två
naturformationer. Den del av naturvärdet som
ligger inom delområdet ligger i huvudsak på
nersidan av vägen och består av en terrassbildning som har bildats genom avlagring av
isälvsmaterial vid landisens avsmältning.
Vasslarängsbäcken är ett värdefullt vattendrag
för reproduktion av öring.

Bebyggelsetyp: Bebyggelsen består främst av
enfamiljshus i 1 plan. Faluröda fasader i stående
träpanel med takpannor i tegel eller betong är
vanligt.
Kommunala planer m m: 1977 antogs en områdesplan för Vattnäs by, 1994 övergick denna
till att gälla som en fördjupad översiktsplan, med
undantag av ett område vid vägverkets anläggning öster om väg 45. Den fördjupade översiktsplanen ersätts av denna delområdesrekommendation.

Inom delområdet finns ett antal järnframställningsplatser och andra fornminnen. Vad gäller
fasta fornlämningar är Orsasjöns stränder en av
Dalarnas rikaste fyndplatser. Vid sjön finns enstaka fornlämningar och gravfält.

En stor del av bebyggelsen ligger inom samlad
bebyggelse. Ett antal gällande detaljplaner finns
också inom området. Detaljplanerna är delvis inaktuella vad gäller detaljeringsgrad och storleken på byggrätter. Byggrätterna är dessutom i
stort sett utnyttjade.

Väg 45, 977 och inlandsbanan, sträcker sig
genom delområdet. Väg 45 är av riksintresse.
Norr om Svader finns förorenad mark i form av
en avfallsdeponi.
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Kantzon för bebyggelsens utbredning

Delområden Bs

##
##

8

45
#
#

Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftslivet, se
kap 4.5 Fritid och rekreation
- Riksintresse för Turism och
Friluftsliv MB 4:2, se kap 4.6
Turism
- Generellt strandskydd 100 m
se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
För Orsasjön gäller:
- Riksintresse för Naturvård
se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald
Vasslarängsbäcken är ett
värdefullt vattendrag för
reproduktion av öring

Översiktsplan för Mora kommun

Innehåll

Generellt strandskyddsområde omfattar landoch vattenområden 100 meter närmast strandlinjen. Närmast stranden finns risk för översvämning (områden under 164,5 m ö h). På
kartan redovisas 100-årsflöden som ligger på
163,5 m ö h.

Vid nybyggnation bör äldre gårdsplatser inom
byklasarna eller de områden som är markerade
på kartan utnyttjas.
Vid kompletteringsbebyggelse inom byarna ska
hänsyn tas både till bebyggelsemönster och till
befintlig jordbruksverksamhet.

Delområden Bs

Rekommendation: Vid nyexploatering ska
hänsyn tas till de allmänna intressen och miljöoch riskfaktorer som finns inom området.

8

juni 2006

Nya byggnader som prövas lämpliga med hänsyn till bebyggelsemönstret ska till utförandet
anpassas till befintlig byggnadstradition beträffande placering, volym, utformning, material och
färgsättning.

Tillkommande bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden. Det är av vikt att byn fortsättningsvis kan upplevas som en tydligt utskiljbar enhet
och att den omgivande odlingsmarken bevaras.
Tillkommande bebyggelse bör prövas med stor
omsorg. Särskilt stor hänsyn ska tas till byklasen
på Näset som har en speciell karaktär.

Det gamla bebyggelsemönstret är viktigt att
bevara. Befintliga byvägar bör inte förändras
genom t ex rätning eller breddning.
Skogs- och jordbruk ska bedrivas med hänsyn
till fornlämningarna i området. Inom avrinningsområdet till Vasslarängbäcken bör jord- och
skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön i vattendraget, se särskilda rekommendationer under V-områden.

Jordbruksmarken bör så långt som möjligt
brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör
planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte
placeras på jordbruksmark, utöver de områden
som är markerade på kartan. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark bör dock
kunna ske.

Byggnader ska ur översvämningssynpunkt
grundläggs på en nivå av lägst 164,5 m ö h.
För att ersätta de delvis inaktuella detaljplanerna
eller en större del av delområdet kan områdesbestämmelser upprättas

Den allmänna spillvattenanläggningen kan
endast ta emot mindre förtätning av bebyggelsen
och är ej dimensionerad för ytterligare bostadsområden. För att visa hur kapacitetsproblemen i
spillvattennätet ska lösas behövs ytterligare
utredningar utföras.

Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt
riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling
samt i skrifterna Bygga i vår by och Bygga på
landsbygden och i byar.

En kantzon som begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns markerad. Ingen
bebyggelse bör tillkomma på eller i anslutning
till kantzonerna. Utanför kantzonerna är det
olämpligt med ny bebyggelse.

Ytterligare råd och rekommendationer finns
också i Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer för Mora kommun.

Vattnäs
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Bs 3 Bergkarlås- Risa

Landskapsbild: Bergkarlås är en relativt tät och
enhetlig klungby och har ett månghussystem
som till stor del är bevarat. Jordbruk och boskapsskötsel har tidigare spelat en stor roll,
vilket har avspeglat sig på byns odlingslandskap.
Bygatan med förgreningar är viktig för bystrukturen.

Byarna har pekats ut som övrigt intresse för
kulturmiljövården för sina intressanta och enhetliga bymiljöer. Inom området finns också ett
antal forn- och kulturlämningar. Väg 980 eller
”Turistvägen” som den också kallas är utpekad
som kulturhistorisk väg, vägsträckningen var
densamma på 1600-talet och har troligen ett
medeltida ursprung.

Risa är belägen söder om gränsen till Orsa kommun och är nästan sammanväxt med Orsabyn
Maggås. Bymiljön i Risa består av flera bebyggelseklungor och gårdsgrupperingar, placerade i
högt läge på Risabergets sydvästsluttning. Risa
är en gammal jordbruksby med ett bevarat
odlingslandskap, framförallt väster om bebyggelsen.
Bebyggelsetyp: Bebyggelsen i byarna består
främst av enfamiljshus i 1 eller 1 ½ plan. Faluröda fasader i stående träpanel med takpannor i
tegel eller betong är vanligt.

Det finns en grundvattentäkt med god vattenkvalitet i Risa, vattenkapaciteten är dock i stort
sett utnyttjad under högförbrukningstider.
Vattentäkten saknar vattendom och skyddsområdesbestämmelser. Skyddsområdesbestämmelser är inlämnade till länsstyrelsen för fastställelse.

Kommunala planer m m: 1981 antogs en
områdesplan för Bergkarlås och Risa byar, 1994
övergick denna till att gälla som en fördjupad
översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen
ersätts av denna delområdesrekommendation.

I den västligaste delen av området sträcker sig
väg 45, som är av riksintresse. En kraftledning
på 10 kV sträcker sig genom området. I den
östra delen finns förorenad mark (avfallsdeponier).

Bebyggelsen inom delområdet ligger inom
samlad bebyggelse.

I den sydöstra delen av området finns ett område
med moränförekomst som är av intresse för
täktverksamhet.

Bergkarlås
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De enhetliga bymiljöerna och det öppna landskapet utmed ”turistvägen” (väg 980) är av
övrigt intresse för naturvården och friluftslivet
(Bergkarlås-Risa). Inom delområdet finns ett
objekt som pekats ut i ängs- och betesmarksinventeringen. Den största delen av markområdet är också utpekat i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet (BergkarlåsRisa-Maggås byar).

Delområden Bs

Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) och riksintresse för turism
och friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB omfattar hela
delområdet.

Byarna Bergkarlås och Risa ligger 6 respektive 7
km nordost om centrala Mora. Området ligger i
en sydvästsluttning med cirka 170 meters höjdskillnad. I Risa/Bergkarlås bor 312 personer
(år 2003). Eftersom området ligger höglänt i en
sydvästsluttning är vädret, framförallt i Risa,
ofta mildare än i andra delar av Mora kommun.
Centralt mellan de båda byarna finns en samlingslokal (bystuga).

Översiktsplan för Mora kommun

Innehåll

Rekommendation: Det är av vikt att byarna
även fortsättningsvis kan upplevas som tydligt
utskiljbara enheter och att det omgivande
odlingslandskapet bevaras. Viktiga utblickar,
framförallt från Lissbåck bör särskilt bevaras.

Den allmänna spillvattenanläggningen kan
endast ta emot mindre förtätning av bebyggelsen
och är ej dimensionerad för ytterligare bostadsområden. För att visa hur kapacitetsproblemen i
spillvattennätet ska lösas behövs ytterligare
utredningar utföras.

Delområden Bs

Vid nyexploatering ska hänsyn tas till de allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer som
finns inom området. Tillkommande bebyggelse
ska anpassas och prövas med stor omsorg.
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En kantzon som begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns markerad. Ingen
bebyggelse bör tillkomma på eller i anslutning
till kantzonerna. Utanför kantzonerna är det
olämpligt med ny bebyggelse.

Nybyggnation av bostäder bör i första hand lokaliseras till äldre gårdsplatser längs de
slingrande bygatorna. På så sätt värnas den
kompakta bykärnan och bymönstret och en
levande bymiljö med bebyggelse från skilda
tider skapas. Den omgivande jordbruksmarken
är viktig och i sådana delar där jordbruksmarken
har haft en viktig funktion för gårdsbildningen är
utbyggnader olämpliga.

Vid kompletteringsbebyggelse inom delområdet
ska hänsyn tas både till bebyggelsemönster och
till befintlig jordbruksverksamhet. Befintliga
vägar bör inte förändras genom t ex rätning eller
breddning. Detta gäller särskilt väg 980, vars
sträckning troligen är medeltida.
Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt
riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling
samt i skrifterna Bygga i vår by och Bygga på
landsbygden och i byar.

I Risa bör nybyggnation i första hand lokaliseras
inom de södra och norra byklungorna. Vid framtida behov av större område för bostadsutbyggnad bör bebyggelsen lokaliseras till de områden
som finns markerade på kartan.

Ytterligare råd och rekommendationer finns
också i Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer för Mora kommun.

Jordbruksmarken bör så långt som möjligt
brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör
planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte
placeras på jordbruksmark, utöver de områden
som är markerade på kartan. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark bör dock
kunna ske.

Risa, den vänstra bilden visar utblick från Lissbåck
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Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid
och rekreation
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv MB 4:2
se kap 4.6 Turism
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Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad
mark

Delområdesgräns

Kulturhistoriska vägar, se kap 4.8 Kulturmiljö
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Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad
bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
Kulturmiljövårdens övriga intressen, se
kap 4.8 Kulturmiljö

Kraftledning, se kap 4.11 Energi och
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Skyddsområde för vattentäkt, se kap 4.10
Vatten
Moränförekomst, se kap 4.12 Värdefulla
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Industrimark
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Bs 4 Färnäs
Bebyggelsen består främst av enfamiljshus i 1
eller 1 ½ plan. Faluröda eller omålade trähus i
stående träpanel med takpannor i tegel eller betong är vanligt. Inom byn finns även flerbostadshus.

8

Delområden Bs

Färnäs ligger cirka cirka 4 km sydost om
centrala Mora söder om väg 70 i en sydvästsluttning mot Siljan. Byn är ovanligt omfattande
och tätbebyggd och har landets största bestånd
av medeltida timmerhus. Järnvägen skiljer byn
från Siljan. I Färnäs bor 981 personer (år 2003).

Kommunala planer m m: I den kommuntäckande översiktsplanen som antogs 1994
rekommenderades bland annat expansionsområden för bebyggelse och industri inom
området. Vägreservatet till Nusnäs som
föreslogs i översiktsplanen –94 har omarbetats
och fått en delvis ny sträckning.

I samhället finns bl a skola, bygdegård, hotell,
bensinstation och träindustri. Det finns också en
fotbollsplan och en travträningsbana. Vålan är
ett fritidsområde, delvis med permanent bebyggelse. I Vålan, Harviken och Bälterviken finns
bad och båtuppläggning.

Inom delområdet finns flera gällande detaljplaner. Många av detaljplanerna inom området
är delvis inaktuella. En stor del av bebyggelsen
inom området ligger inom samlad bebyggelse

Landskapsbild: Området är flackt med åkermarkerna koncentrerade nordost- och sydväst
om byn. Främst i nordost är odlingslandskapet
småskaligt och av ålderdomlig karaktär. I denna
del finns många åkerrenar, odlingssträngar och
träd eller träddungar. I den södra delen av byn
finns odlingsrösen.

Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) samt riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4
kap 2 § MB omfattar hela delområdet. Siljansleden (cykelled) sträcker sig genom området.

Bebyggelsetyp: Färnäs består av två byar som
har växt samman. Det är framförallt den södra
delen, ”syd i byn” som har kvar den täta och
ålderdomliga strukturen. Mellan de gamla bymiljöerna samt i byns nordvästra och östra del
ligger modernare bebyggelse. Utmed den gamla
bygatan löper parallella fägator. Inom byn finns
öppna marker som inte är bebyggda, vilket ger
byn en särskild karaktär. Månghussystemet och
de kringbyggda gårdarna är i ovanligt hög grad
bevarade.

Byn är av riksintresse för kulturmiljövården
(K74 Färnäs) bl a för den täta, omfattande och
ålderdomliga bymiljön. En redigering av riksintresseområdet har föreslagits av länsstyrelsen.
Inom byn finns ett stort antal forn- och kulturlämningar och ett stort antal bevarade timmerhus från 1200- och 1300-talet.
Siljan omfattas av riksintresse för naturvård
(N49 Siljan-Skattungen). Det finns tre områden i
byn som är av övrigt intresse för naturvården
(Färnäs) för det tilltalande öppna odlingslandskapet och värdena för växt-, djur- och
friluftsliv. Dessa delar ingår också i ett större
sammanhängande område som är utpekat i den
nationella bevarandeplanen samt i Dalarnas
bevarandeprogram för odlingslandskapet
(Färnäs). De öppna fälten söder om byn är vår
och höst rast- och häckningsplats för bland annat
storspov, tofsvipor och tranor.
Norr om Färnäs by finns en tidigare odlad myrmark som utpekats i våtmarksinventeringen
(Färnästjärnen klass 4). Söder om byn finns en
aspskog vilken är utpekad som nyckelbiotop i
skogsmark.

Månghussystemet är i hög grad bevarat

Igenom området går väg 70 och järnvägen som
båda är av riksintresse. Inom byn går väg 948
och 951 som båda är utpekade som kulturhist-

I Färnäs finns många äldre hus
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Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid och
rekreation
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv MB 4:2, se
kap 4.6 Turism
Siljan omfattas av:
- Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
Delområdesgräns
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Riksintressen för Kulturmiljövård, se kap 4.8
Kulturmiljö
Naturvårdens övriga intressen, se kap 4.7
Naturmiljö och biologisk mångfald
Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad
bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
Detaljplanelagt område, se kap 6.1 Planer
Nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet
se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk mångfald

Fornlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
Kulturlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
Reningsverk, se kap 4.10 Vatten
Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad mark
Naturminnen, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald
Uppställningsplats för farligt gods, se kap 5.1
Transporter av farligt gods
Badplats
Siljansleden cykling, se kap 4.5 Fritid och
rekreation
Väg 70 av Riksintresse, se kap 4.4 Kommunikationer
Järnväg av Riksintresse, se kap 4.4 Kommunikationer
Kraftledning, se kap 4.11 Energi och teknisk
försörjning
Jordbruksmark
Industrimark

Föreslagna förändringar

Våtmark, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk
mångfald
Nyckelbiotoper i skogsmark, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8 Översvämningsrisk
Kulturhistoriska vägar, se kap 4.8 Kulturmiljö

Förslag- redigerat Riksintresse för Kulturmiljövården
Vägkorridor, se kap 4.4 Kommunikationer
Framtida bostäder
Ev. område för godsteminal
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oriska vägar. Bebyggelse, staket och häckar är
vägnära och ger en nära upplevelse av bymiljön.

Befintlig bebyggelse har i allmänhet sådant bevarandevärde att rivningar bör undvikas. Äldre
tomtbildningar bör bevaras. Öppna ytor som har
betydelse för bebyggelsestruktur och landskapsbild bör ej bebyggas.

Ett par kraftledningar på 50 respektive 10 kV
sträcker sig genom området. Inom området finns
ett reningsverk samt förorenad mark (avfallsdeponier).

Inom delområdet föreslås förbifart Mora norr
om byn, vilken redovisas som vägkorridor på
kartan. Behov finns även av en ny väg till Nusnäs, från trafikplats Moraklockan på väg 70 i
norr till norra änden av Nusnäs by. Sträckningen
redovisas med en pil på kartan och lokaliseringen av vägen får utredas separat. En utredd vägsträckning kan säkerställas genom områdesbestämmelser.

Delområden Bs

Generellt strandskydd omfattar land- och vattenområden 100 meter närmast strandlinjen.

8
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Närmast stranden finns risk för översvämning
(områden under 164,5 m ö h). På kartan redovisas 100-årsflöden som ligger på 163,5 m ö h.
Rekommendation: Vid nyexploatering ska hänsyn tas till de allmänna intressen och miljö- och
riskfaktorer som finns inom området. I Färnäs är
riksintresset för kulturmiljövården viktigt att ta
hänsyn till.

Byggnadsnämnden har godtagit utredning som
gjorts av stadsarkitektkontoret angående lokalisering av båthus på bysamfällda strandområden. Vid prövning av båthusplatser bör de rekommendationer som ges i utredningen följas.

Vid kompletteringsbebyggelse inom byn ska
hänsyn tas till bebyggelsemönster och befintlig
jordbruksverksamhet. Sambandet mellan byn
och det omgivande odlingslandskapet är viktigt.
Vid framtida behov av större område för
bostadsutbyggnad bör bebyggelsen lokaliseras
till det område som finns markerade på kartan.
Området ligger inom räckhåll för en anslutning
till tillräckligt dimensionerade VA-ledningar.

I den södra delen av planområdet utreds ett
område för godsterminal.
För att ersätta de delvis inaktuella detaljplanerna
kan områdesbestämmelser upprättas.
Byggnader ska ur översvämningssynpunkt
grundläggs på en nivå av lägst 164,5 m ö h.

Nybyggnader och ombyggnader ska utformas
omsorgsfullt med avseende på proportioner, takoch fasadutformning och material. Äldre byggnaders utseende bör inte förvanskas.

Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt
riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling
samt i skrifterna Bygga i vår by och Bygga på
landsbygden och i byar.

Jordbruksmarken bör så långt som möjligt
brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör
planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte
placeras på jordbruksmark, utöver de områden
som är markerade på kartan. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark bör dock
kunna ske.

Ytterligare råd och rekommendationer finns
också i Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer för Mora kommun.

En kantzon som begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns markerad. Ingen
bebyggelse bör tillkomma på eller i anslutning
till kantzonerna. Utanför kantzonerna är det
olämpligt med ny bebyggelse. Sambandet
mellan byn och det småskaliga och ålderdomliga
landskapet är särskilt viktigt norr och sydväst
om byn. Befintliga vägar och bygator bör inte
förändras genom t ex rätning eller breddning.
Detta gäller särskilt väg 951 och 948 som är
kulturhistoriskt intressanta. Dock kan trafiksäkerhetsåtgärder behöva göras.

Majstångsplats i Färnäs by
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Bs 5 Nusnäs

I byn finns bl a livsmedelsbutik, skola, fotbollsplan, festplats och bygdegård samt badplats och
gästhamn. Gamla båthus och notskålar påminner
om ett rikt fiske. Inom området finns även nya
och gamla kyrkbåthus och ett välbehållet
gammalt missionshus.

Skejsnäset är av riksintresse för kulturmiljövården (K73 Skejsnäset) för sin unika fornlämningsmiljö. Nusnäs är utpekat som övrigt
intresse för kulturmiljövården. Inom området
finns ett stort antal forn- och kulturlämningar.
Inom byn går väg 948 som är utpekad som
kulturhistorisk väg. Bebyggelse, staket och
häckar är vägnära och ger en nära upplevelse av
bymiljön.

Landskapsbild: Nusnäs ligger på en svag åssträckning. I byn finns ett flertal bygator som
binder ihop huvudbyklungan med ett antal
mindre, utspridda gårdsklasar. Mellan byklasarna och i ett större område öster om byn finns
ett stort antal åkertegar. Långsträckta åkerholmar eller lövridåer är vanliga i ägogränserna i
den östra delen av Nusnäs by.

Siljan omfattas av riksintresse för naturvård
(N49 Siljan-Skattungen). Nusnäs by är utpekat i
Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet (Nusnäs).

På Skejsnäset finns strandnära gravfält med
stensättningar anknutna till en järnframställningsplats.

En stor myrmark Storänget-Västermyren ligger
öster om delområdet. En mindre del ligger inom
delområdet. Myrmarken har utpekats i våtmarksinventeringen (Storänget-Västermyren klass 4). I
den norra delen av området finns nyckelbiotoper
i skogsmark. Mellan Skejsnäs och Garsås finns
ett antal sumpskogar.

Bebyggelsetyp: Längs de trånga bygatorna ligger
uthuslängor på rad. Gårdarnas månghussystem
är till stor del bevarat. Nere vid stranden finns en
stor mängd båthus, sida vid sida. Ny bebyggelse
finns bl a vid Yrjasvik.
Bebyggelsen består främst av enfamiljshus i 1
eller 1 ½ plan. Faluröda eller omålade trähus i
stående träpanel med takpannor i tegel eller betong är vanligt.

Delområdet avgränsas av väg 70 i norr som är av
riksintresse. Järnvägen sträcker sig genom området och är också av riksintresse. Ett par kraftledningar på 50 respektive 10 kV sträcker sig
genom den norra delen av området. Inom
området finns förorenad mark i form av ett par
avfallsdeponier och en bilskrot i Fu.

Kommunala planer m m:. I den kommuntäckande översiktsplanen som antogs 1994
rekommenderades bland annat utredningsområde för skjutbana inom området. Föreslaget
område för skjutbana i Klikthed hade för avsikt
att ersätta skjutbanan på Sandängarna.

Generellt strandskydd omfattar land- och vattenområden 100 meter närmast strandlinjen. Vid
bl a Skejsnäset och på Dragnäsudden finns det
risk för översvämning (områden under 164,5
m ö h). På kartan redovisas 100-årsflöden som
ligger på 163,5 m ö h.

Nusnäs
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Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) samt riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4
kap 2 § MB omfattar hela delområdet. Siljansleden (cykelled) går genom området.

Delområden Bs

En stor del av bebyggelsen inom delområdet är
belägen inom samlad bebyggelse. Inom delområdet finns ett antal gällande detaljplaner.
Många av detaljplanerna inom området är delvis
inaktuella.

Nusnäs by ligger cirka 1 mil sydost om centrala
Mora sydväst om väg 70. Delområdet sträcker
sig från norra Nusnäs till Garsås och omfattar
Nusnäs, Fu, Fudal och Skejsnäs. Byn ligger
söder om väg 70 på en svag sydsluttning mot
Siljan och är känd för sin trähästtillverkning. I
Nusnäs by bor 816 personer (år 2003).

Översiktsplan för Mora kommun

Innehåll

Rekommendation: Vid nyexploatering ska hänsyn tas till de allmänna intressen och miljö- och
riskfaktorer som finns inom området.

Behov finns av en ny väg till Nusnäs, från trafikplats Moraklockan på väg 70 i norr till norra
änden av Nusnäs by. Lokaliseringen av vägen
får utredas separat. En utredd vägsträckning kan
säkerställas genom områdesbestämmelser.

Delområden Bs

Vid kompletteringsbebyggelse inom byn ska
hänsyn tas till bebyggelsemönster och befintlig
jordbruksverksamhet. Sambandet mellan byn
och det omgivande odlingslandskapet är viktigt.

8
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Byggnadsnämnden har godtagit utredning som
gjorts av stadsarkitektkontoret angående lokalisering av båthus på bysamfällda strandområden. Vid prövning av båthusplatser bör de rekommendationer som ges i utredningen följas.

Jordbruksmarken bör så långt som möjligt
brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör
planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte
placeras på jordbruksmark, utöver de områden
som är markerade på kartan. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark bör dock
kunna ske.

Byggnader ska ur översvämningssynpunkt
grundläggs på en nivå av lägst 164,5 m ö h.
Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt
riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling
samt i skrifterna Bygga i vår by och Bygga på
landsbygden och i byar.

En kantzon som begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns markerad. Ingen
bebyggelse bör tillkomma på eller i anslutning
till kantzonerna. Utanför kantzonerna är det
olämpligt med ny bebyggelse.

Ytterligare råd och rekommendationer finns
också i Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer för Mora kommun.

Norr om Nusnäs är sambandet mellan byn och
det småskaliga och ålderdomliga landskapet
särskilt viktigt. Befintliga vägar bör inte
förändras genom t ex rätning eller breddning.
Äldre tomtbildningar som är karaktäristiska bör
bevaras. Öppna ytor sam har betydelse för bebyggelsestruktur och landskapsbild bör som
regel ej bebyggas.
Nybyggnader och ombyggnader ska utformas
omsorgsfullt med avseende på proportioner,
tak-, fasadutformning och material. Äldre byggnaders utseende bör inte förvanskas.
För att ersätta de delvis inaktuella detaljplanerna
kan områdesbestämmelser upprättas. Det område för skjutbana norr om väg 70 som tidigare
föreslagits avses ligga kvar.

Längs stranden ligger båthus på rad
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Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid och
rekreation
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv MB 4:2, se
kap 4.6 Turism
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
Siljan omfattas av:
- Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald

(

Kulturlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

%
[

Täkttillstånd, se kap 4.12 Värdefulla ämnen
och material

(
^

Naturminnen, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald

"
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Delområdesgräns

B

Riksintressen för Kulturmiljövård, se kap 4.8
Kulturmiljö

Fornlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

Kulturmiljövårdens övriga intressen, se kap 4.8
Kulturmiljö

Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad mark
Kraftledning, se kap 4.11 Energi och teknisk
försörjning
Flyghinder från försvarsmakten, se kap 4.13
Totalförsvar
Badplats
Siljansleden cykling, se kap 4.5 Fritid och
rekreation
Kulturhistoriska vägar, se kap 4.8 Kulturmiljö
Väg 70 av Riksintresse, se kap 4.4
Kommunikationer

Detaljplanelagt område, se kap 6.1 Planer
Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser och
allmänna riktlinjer

Järnväg av Riksintresse, se kap 4.4
Kommunikationer
100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8 Översvämningsrisk
Jordbruksmark

Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet
se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk mångfald
Våtmark, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk
mångfald

Industrimark

Föreslagna förändringar

Sumpskogar, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk
mångfald
Nyckelbiotoper i skogsmark, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
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Delområden Bs

Bs 6 Garsås
Garsås ligger cirka 2 mil sydost om centrala
Mora utmed väg 70 och väg 949. Byn ligger i en
sydvästsluttning mot Siljan med en höjdskillnad
på cirka 90 meter. Den större delen av
bebyggelsen ligger söder om väg 70. I byn bor
174 personer (år 2003).

kap 2 § MB omfattar hela delområdet. Siljansleden (cykelled) går genom området.

I byn finns lanthandel, café, samlingslokal
(bystuga), friluftsbad, ishockey- och fotbollsplan
samt vandrarhem. Kroksudd och Kroksvik
används för bad och båtuppläggning.

Siljan omfattas av riksintresse för naturvård
(N49 Siljan-Skattungen). Den största delen av
Garsås by är utpekad i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet (Garsås).
Generellt strandskyddsområde omfattar landoch vattenområden 100 meter närmast
strandlinjen. Närmast stranden finns risk för
översvämning (områden under 164,5 m ö h). På
kartan redovisas 100-årsflöden som ligger på
163,5 m ö h.

Genom området sträcker sig väg 70 och järnvägen som båda är av riksintresse. En 50 kV
kraftledning sträcker sig också norr om och
parallellt med väg 70.

Landskapsbild: Byn erbjuder många utblickar ut
över landskapet och Siljan. Markområdet i och
kring själva byklungan är öppet och används till
vissa delar som jordbruksmark. I övrigt är
delområdet granbevuxet. Järnvägen passerar
parallellt med Siljan, 500 meter från strandlinjen
och skiljer byn från sjön.

Inom delområdet finns Garsås grundvattentäkt i
berg. Vattenkvaliteten och kapaciteten på vatten
är god. Vattentäkten saknar vattendom, men har
fastställda skyddsområdesbestämmelser. Vattentäkten är relativt utsatt då den ligger mitt inne i
bebyggelsen. Inom delområdet finns ett reningsverk.

Bebyggelsetyp: Byn har ingen tät byklunga, utan
bebyggelsen är relativt utspridd och omgärdas
av jord-, skogsbruksmark och strandområde. Bebyggelsen består främst av enfamiljshus i 1 eller
1 ½ plan. Faluröda trähus i stående träpanel med
takpannor i tegel eller betong är vanligt.

Inom delområdet finns ett område som är värdefullt för grustäkt. Ett par forn- och kulturlämningar finns också inom delområdet.

Kommunala planer m m: 1981antogs en områdesplan för Garsås by, 1994 övergick denna
till att gälla som en fördjupad översiktsplan. Den
fördjupade översiktplanen ersätts av denna delområdesrekommendation. Det vägreservat som
tidigare fanns i den norra delen av området
utgår.

I Kroksvik finns ett nedlagt militärt skjutfält
inom vilket det finns förorenad mark i form av
ammunitionsrester. I den nordvästra delen av
delområdet finns en avfallsdeponi. Norr och
öster om bebyggelsen finns ett område som är av
intresse för försvaret och därför omfattas av ett
12:4 förordnande enligt PBL. Flyghinder från
försvarsmakten (mast) finns centralt inom
området.

Den största delen av bebyggelsen inom delområdet är belägen inom samlad bebyggelse.
Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) samt riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4

Kroksudd
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Bs6 Garsås
Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid
och rekreation
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv MB 4:2
se kap 4.6 Turism
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
Siljan omfattas av:
- Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
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Fornlämning, se kap 6.2 Bestämmelser och
allmänna riktlinjer
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allmänna riktlinjer
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Delområdesgräns

Reningsverk, se kap 4.10 Vatten
Badplats
Järnväg av riksintresse, se kap 4.4 Kommunikationer

Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad bebyggelse,
se kap 6.2 Bestämmelser och allmänna riktlinjer

Väg 70 av riksintresse, se kap 4.4 Kommunikationer

Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald

Siljansleden cykling, se kap 4.5 Fritid och
rekreation

Skyddsområden kring vattentäkter, se kap 4.10
Vatten

Industriområde

Jordbruksmark

¬

Kraftledning, se kap 4.11 Energi och teknisk
försörjning

Utblick

Föreslagna förändringar
Framtida bostäder

100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8 Översvämningsrisk
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större område för bostadsutbyggnad bör bebyggelsen lokaliseras till det område som finns markerat på kartan.

Rekommendation: Vid nyexploatering ska
hänsyn tas till de allmänna intressen och miljöoch riskfaktorer som finns inom området.
Särskilt viktigt är bevarande av det värdefulla
odlingslandskapet, där bygatumönstret, det
småbrutna odlingslandskapet och den fina
utsikten över Siljan framhålls speciellt.

En kantzon som begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet i väster och sydost
finns markerad. Ingen bebyggelse bör tillkomma
på eller i anslutning till kantzonerna. Utanför
kantzonerna är det olämpligt med ny
bebyggelse.

Delområden Bs

Det är av vikt att byn även fortsättningsvis
upplevs som en tydligt urskiljbar enhet och att
den omgivande odlingsmarken bevaras.

8

juni 2006

Vid kompletteringsbebyggelse inom byn ska
hänsyn tas både till bebyggelsemönster och till
befintlig jordbruksverksamhet.

Jordbruksmarken bör så långt som möjligt
brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör
planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte
placeras på jordbruksmark, utöver det område
som är markerat på kartan. Området ligger inom
räckhåll för en anslutning till tillräckligt dimensionerade VA-ledningar. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark bör dock
kunna ske.

Nybyggnader och ombyggnader ska utformas
omsorgsfullt med avseende på proportioner, takoch fasadutformning och material där helhetsintrycket är viktigast. Äldre byggnaders utseende
bör inte förvanskas.
Byggnader ska ur översvämningssynpunkt
grundläggs på en nivå av lägst 164,5 m ö h.

Kompletteringsbebyggelse ska anpassas till
landskapsbilden. Tillkommande bebyggelse bör
därför sammanföras i grupper som knyter an till
skogsbryn, sluttningar och andra landskapselement eller i anslutning till befintlig bebyggelse.
Byggnader bör inte placeras mellan väg och
intressanta utblickar. Vid framtida behov av

Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling samt i
skrifterna Bygga i vår by och Bygga på landsbygden och i byar samt i Dalarnas museum
rapport nr 20 Kulturmiljöer för Mora kommun.

Garsås
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Bs 7 Våmhus

Landskapsbild: Byklasarna i Våmhus är täta och
ligger i ett relativt flackt till småkuperat odlingslandskap vid Orsasjön. Det finns en öppen kontakt mellan de olika byarna. Odlingslandskapet
består främst av åkermark och har ett naturskönt
läge mellan Orsasjön, Våmån och de vackra
våmhusbyarna Kumbelnäs, Västra och Östra
Storbyn och Moren. Bebyggelsen inramas av
skogsbeklädda berg.

Från Kumbelnäs ges utblickar över Orsasjön

Bebyggelsen i delområdet består främst av enfamiljshus i 1, 1 ½ eller 2 plan. Faluröda trähus i
stående eller liggande träpanel med takpannor i
tegel eller svart plåt är vanligt. I Våmhus finns
även flerbostadshus.

Bebyggelsetyp: Heden är en liten bebyggelsegrupp som ligger intill väg 1001. Gårdarna
ligger grupperade längs de slingrande bygatorna.
I byn finns flera täta gårdsgrupperingar. Ett stort
antal av gårdarna är omålade.

Kommunala planer m m: 1982 antogs en markdispositionsplan för Våmhus och Bonäs, 1994
övergick denna till att gälla som en fördjupad
översiktsplan. I fördjupningen ingick dock inte
området väster om bebyggelsen i Bonäs och
Kumbelnäs samt det vägreservat som tidigare
föreslagits. Den fördjupade översiktsplanen
ersätts av denna delområdesrekommendation
samt av rekommendationen för Bs 8 Bonäs.

Indor är en relativt liten by som består av två
bebyggelseklungor. Den norra klungan är större
och här ligger gårdarna grupperade längs bygatorna. Den mindre klungan har sina gårdar
grupperade på en liten kulle. Den äldre gårdsstrukturen och månghussystemet är till stor del
bevarad.

Inom området finns ett flertal gällande detaljplaner. En stor del av bebyggelsen ligger inom
samlad bebyggelse.

Björkvassla är en klungby som ligger på en hol
(kulle) med utgreningar i åkerlandskapet. Bebyggelsen är oregelbundet placerad på holen. En
rundgata vid foten av kullen gränsar av byn från
det omgivande landskapet.

Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) samt riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4
kap 2 § MB omfattar hela området. Siljansleden
(cykelled) går genom området.

Moren är Mora kommuns mest utpräglade holby
med en tät klunga gårdar på en större moränkulle helt omgiven av ett flackt öppet landskap.
Byggnaderna är oregelbundet placerade på
kullen.

I Våmhus finns ett stort antal forn- och kulturlämningar, bl a öster och väster om Dryttvik.
Heden, Indor, Björkvassla, Moren och Kumbelnäs är utpekade som övrigt intresse för kulturmiljövården.
Orsasjön, Våmåsen samt Morafältet omfattas av
riksintresse för naturvård (N49 Siljan-Skattungen, N45 Våmåsen, N43 Morafältet). Utöver
dessa områden har Sivasbacktjärnarna pekats ut
som övrigt intresse för naturvården. Sivasbacktjärnarna och det natursköna odlingslandskapet i

Holbyn Moren
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Inom området finns bl a kyrka, bygdegård, matbutik, bensinstation, skola, idrottsplats, camping,
servicehem, skjutbana och badplats.

Delområden Bs

Kumbelnäs ligger i en svag östsluttning ut mot
Orsa-sjön med bebyggelsen grupperad längs väg
1001 och den gamla bygatan. Bykärnan är relativt tät och den äldre bykaraktären är delvis bevarad. Längs genomfartsvägen ligger genomgående nyare villabebyggelse.

Våmhus ligger vid Orsasjöns nordvästra strand,
cirka 15 km norr om centrala Mora. Våmhus är
berömt för sina hårarbeten och korgmakeri.
Bebyggelsen är belägen i ett antal byar på båda
sidor om Våmån utmed väg 1000 och 1001. I
Våmhus inklusive Kumbelnäs bor cirka 1230
personer (år 2003).
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Bs 7 Våmhus

Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid och
rekreation
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv MB 4:2, se
kap 4.6 Turism
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2 Bestämmelser och allmänna riktlinjer
Orsasjön omfattas av:
- Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
Våmån är ett värdefullt vattendrag för reproduktion
av öring
Delområdesgräns
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Kraftledning, se kap 4.11 Energi och teknisk
försörjning
Siljansleden cykling, se kap 4.5 Fritid och rekreation
100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8 Översvämningsrisk
Ängs- och betesmark, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald

Kommungräns
Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald

Skyddsområde kring vattentäkter, se kap 4.10
Vatten
Sumpskogar, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk
mångfald
Jordbruksmark

Naturvårdens övriga intressen, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk mångfald
Kulturmiljövårdens övriga intressen, se kap 4.8
Kulturmiljö
Friluftslivets övriga intressen, se kap 4.5 Fritid
och rekreation
Detaljplanelagt område, se kap 6.1 Planer
Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser och allmänna riktlinjer
Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet
se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk mångfald

¬

Utblick

Föreslagna förändringar
Vägkorridor, se kap 4.4 Kommunikationer
Framtida bostäder
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Kantzon för bebyggelsens utbredning
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Fornlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
Kulturlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
Reningsverk, se kap 4.10 Vatten
Förorenad mark. se kap 5.8 Förorenad mark
Camping, badplats
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Våmhus är också av övrigt intresse för
friluftslivet.

byarna så att de kompakta bykärnorna och det
gamla bymönstret bevaras.

Våmhusbygden är utpekad i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Inom
delområdet finns objekt som pekats ut i ängsoch betesmarksinventeringen. Söder om Björkvassla i anslutning till Våmån finns sumpskog.

I Björkvassla bör ny bebyggelse i första hand
lokaliseras inom rundgatan. I Kumbelnäs är den
gamla bykärnans direktkontakt till Orsasjön av
stor betydelse. Nybyggnation i Heden bör lokaliseras till den södra delen av byn längs de slingrande bygatorna nordost om landsvägen. Ny bebyggelse i Moren bör ligga på kullen för att
formen av holby ska bevaras.

Delområden Bs

Våmån är ett värdefullt vattendrag för reproduktion av öring.
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I Heden finns en grundvattentäkt med vattendom och fastställda skyddsområdesbestämmelser. Vattenkapaciteten är tillräcklig för dagens
behov, men har små möjligheter att förstärkas.
Vattenkvaliteten uppfyller livsmedelsverkets
krav. Ett reningsverk finns vid Linkitt.

Jordbruksmarken bör så långt som möjligt
brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör
planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte
placeras på jordbruksmark, utöver de områden
som är markerade på kartan. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark bör dock
kunna ske. Områdena vid Västra Storbyn och
sydöst om Moren ligger inom räckhåll för anslutning till tillräckligt dimensionerande VAledningar. Områdena kring Dryttvik ligger mer
perifert i förhållande till utbyggt VA-nät.

Genom delområdet går allmän väg 1000 och
1001. Ett flertal 10 kV kraftledningar finns
inom området. Väster om delområdet finns
Förorenad mark från skjutbana och från
Kumbelnäs avfallstipp.
En förstudie för väg 1001 mellan Frostkitten och
Våmhus har upprättats 2001. Vägverket föreslår
med bakgrund av rapporten att någon ny väg
inte bör uppföras. Dock föreslås Ts-åtgärder på
väg 1001. Kommunen vill dock möjliggöra en
ny framtida väg mellan väg 1001 (Kumbelnäs)
och väg 1000, vilket markeras som vägkorridor
på kartan.

Nybyggnad bör inte placeras i odlingslandskapet
på, i anslutning till eller utanför markerad kantzon. Befintliga byvägar bör inte förändras
genom t ex rätning eller breddning. För att
säkerställa den vägkorridor som föreslås kan
områdesbestämmelser upprättas.
Inom avrinngsområdet till Våmån bör jord- och
skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön i vattendraget, se särskilda rekommendationer under V-områden.

Generellt strandskyddsområde omfattar landoch vattenområden 100 meter närmast strandlinjen. Närmast stranden finns risk för översvämning (områden under 164,5 m ö h). På
kartan redovisas 100-årsflöden som ligger på
163,5 m ö h.

Äldre tomtbildningar som är karaktäristiska bör
bevaras. Öppna ytor som har betydelse för bebyggelsestruktur och landskapsbild bör som
regel ej bebyggas. Vid framtida behov av större
område för bostadsutbyggnad bör bebyggelsen
lokaliseras till de områden som finns markerade
på kartan.
Ny- och ombyggnader ska utformas omsorgsfullt med avseende på proportioner, tak- och
fasadutformning och material. Äldre byggnaders
utseende bör inte förvanskas.
Byggnader ska ur översvämningssynpunkt
grundläggs på en nivå av lägst 164,5 m ö h.

Del av Våmåsen

Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling samt i
skrifterna Bygga i vår by och Bygga på
landsbygden och i byar.

Rekommendation: Vid nyexploatering ska hänsyn tas till de allmänna intressen och miljö- och
riskfaktorer som finns inom området.
Vid kompletteringsbebyggelse inom byn ska
hänsyn tas till bebyggelsemönster och befintlig
jordbruksverksamhet. Sambandet mellan byn
och det omgivande odlingslandskapet är viktigt.
Nya byggnader bör i första hand placeras inom

Ytterligare råd och rekommendationer finns i
Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer
för Mora kommun.
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Inom området finns bl a förskola, bystuga,
hemslöjd, ishockeybana och bygdegården –
Diösgården, som uppfördes av Anders Diös
1966.
Landskapsbild: Bonäs ligger alldeles i skogskanten till Morafältet, ett stort tallbevuxet sanddynområde som är Sveriges största fossila dynområde i inlandet. Dynvallen är på sina håll upp
till 30 meter hög. Direkt bakom bebyggelsen på
den västra sidan av den gamla byvägen tornar
dynvallen upp sig. Nedanför dynvallen ligger ett
väl hävdat odlingslandskap i den flacka östsluttningen mellan gårdarna och Orsasjön.

En av många jordkällare i Bonäs

Kommunala planer m m: 1982 antogs en markdispositionsplan för Våmhus och Bonäs, 1994
övergick denna till att gälla som en fördjupad
översiktsplan. I fördjupningen ingick dock inte
området väster om bebyggelsen i Bonäs och
Kumbelnäs samt det vägreservat som tidigare
föreslagits. Den fördjupade översiktsplanen
ersätts av denna delområdesrekommendation
samt av rekommendationen för Bs 7 Våmhus.
Inom delområdet finns en gällande detaljplan.
Bebyggelsen ligger inom samlad bebyggelse.
Förbifart Bonäs som tidigare föreslagits är inte
längre aktuell.
Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) samt riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4
kap 2 § MB omfattar hela området. Siljansleden
(cykelled) sträcker sig genom området i nordsydlig riktning.

Bebyggelsen ligger direkt nedanför dynvallen.

Bonäs är av riksintresse för kulturmiljövården
(K75 Bonäs) då det är en välbevarad bymiljö
med en av Siljansområdets största radbyar med
markant läge i landskapet. Utmed stranden finns
en rad forn- och kulturlämningar.

Bebyggelsetyp: Längs den smala slingrande
gamla bygatan i Bonäs ligger gårdarna på rad
med härbren och uthus tätt intill gaturummet. I
den mellersta och norra delen av byn har dynvallen utnyttjats till jordkällare som ligger i
sandkanten, alldeles intill bygatan. Månghussystemet och de kringbyggda gårdarna är till stor
del bevarade. Nyare villabebyggelse finns främst
i den södra delen av byn, samt på den östra sidan
av väg 1001.

Orsasjön och Morafältet omfattas av riksintresse
för naturvård (N49 Siljan-Skattungen, N43
Morafältet). I den sydvästra delen av Bs8området ligger Svinvallens naturresrevat. I den
norra samt i den södra delen av delområdet finns
ett antal sumpskogar. I den västra delen av delområde Bs 8 finns nyckelbiotoper i skogsmark.

Bebyggelsen består till stor del av enfamiljshus i
1 eller 1 ½ plan. Faluröda trähus i stående träpanel eller timmer är vanliga. Takbeläggningen
består av plåttak eller takpannor i tegel. Inom
delområdet finns också flerbostadshus.
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Bonäs ligger väster om Orsasjön, cirka 12 km
norr om centrala Mora, öster om ett stort sanddynområde. Byn är en av Sveriges längsta radbyar med sina 5 km mellan norra och södra
bygränsen. Gårdarna ligger som pärlband utefter
den gamla bygatan som i norr går ihop med väg
1001. Bonäs är en gammal by med anor från
medeltiden och förhistorisk tid. I Bonäs bor
cirka 440 personer (år 2003).

Delområden Bs

Bs 8 Bonäs

Översiktsplan för Mora kommun
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Bonäs med dess bymiljö är utpekat i Dalarnas
bevarandeprogram för odlingslandskapet. Inom
delområdet finns objekt som pekats ut i ängsoch betesmarksinventeringen. Den västligaste
delen av området, vilken är av riksintresse för
naturvård, har även inventerats som område
lämpligt för sandtäkt.

En kantzon som begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns markerad. Ingen
bebyggelse bör tillkomma på eller i anslutning
till kantzonerna. Utanför kantzonerna är det
olämpligt med ny bebyggelse.
Befintlig bebyggelse har i allmänhet sådant bevarandevärde att rivningar bör undvikas. Äldre
tomtbildningar som är karaktäristiska bör bevaras. Öppna ytor som har betydelse för bebyggelsestruktur och landskapsbild bör som regel ej
bebyggas.

Delområden Bs

Genom området går allmän väg 1001 som löper
i rak sträckning genom odlingslandskapet.
Vägen är utpekad som kulturhistoriskt väg.

8
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En 10 kV kraftledning finns inom området.
Väster om delområdet finns förorenad mark från
skjutbanor och från Bonäs avfallstipp.

Ny- och ombyggnader ska utformas omsorgsfullt med avseende på proportioner, tak- och
fasadutformning och material. Äldre byggnaders
utseende bör inte förvanskas.

Generellt strandskyddsområde omfattar landoch vattenområden 100 meter närmast strandlinjen. Närmast stranden samt på Krossudden
finns risk för översvämning (områden under
164,5 m ö h). På kartan redovisas 100-årsflöden
som ligger på 163,5 m ö h.

Byggnader ska ur översvämningssynpunkt
grundläggs på en nivå av lägst 164,5 m ö h.
Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling samt i
skrifterna Bygga i vår by och Bygga på
landsbygden och i byar.

Rekommendation: Vid nyexploatering ska hänsyn tas till de allmänna intressen och miljö- och
riskfaktorer som finns inom området.

Ytterligare råd och rekommendationer finns i
Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer
för Mora kommun.

Området som inventerats som lämpigt för grustäkt är av riksintresse för naturvård, varför ingen
grustäkt bör förekomma.
Befintliga byvägar bör inte förändras genom t ex
rätning eller breddning. Detta gäller särskilt väg
1001, som är utpekad som kulturhistoriskt väg.
Trafiksäkerhetsåtgärder kan dock behöva göras
längs väg 1001.

Beträffande
kulturmiljöns
riksintresse se
länsstyrelsens
granskningsyttrande
2005-12-22.

Vid kompletteringsbebyggelse inom byn ska
hänsyn tas till bebyggelsemönster och befintlig
jordbruksverksamhet. Sambandet mellan byn
och det omgivande odlingslandskapet i öster ner
mot sjön är viktigt.
Jordbruksmarken bör så långt som möjligt
brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör
planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte
placeras på jordbruksmark, utöver det område
som är markerat på kartan. Området ligger inom
räckhåll för anslutning till tillräckligt dimensionerande VA-ledningar. Komplettering av enstaka
byggnader på jordbruksmark bör dock kunna
ske.
Nya byggnader bör i första hand lokaliseras till
äldre gårdsplatser längs den slingrande bygatan.
Den öppna marken mellan byn och väg 1001 är
väsentlig för upplevelsen av radbyn i landskapet
och bör därför inte bebyggas. Vid framtida
behov av större område för bostadsutbyggnad
bör bebyggelsen lokaliseras till det område som
är markerat på kartan.
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Bs 8 Bonäs
hu s
Vå m

##

Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid
och rekreation
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv MB 4:2
se kap 4.6 Turism
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
Orsasjön omfattas av:
- Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk mångfald

1001

Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7
Naturmiljö och biologisk mångfald

#

Heden

Naturreservat, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
Detaljplanelagt område, se kap 6.1
Planer
Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad
bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald

# Fornlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
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Kulturlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
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Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad
mark
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Översvämningsrisk
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Siljansleden, cykling, se kap 4.5 Fritid
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Näsåkerudd
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Kraftledning, se kap 4.11Energi och
teknisk försörjning
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Ängs- och betesmark, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk mångfald
Nyckelbiotoper i skogsmark, se kap 4.7
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Sumpskogar, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald

Orsasjön

Jordbruksmark
Industrimark

¬

Svinvallens
naturreservat

Utblick

Föreslagna förändringar
Myren

Framtida bostäder

O
åk
be
r

g

Frostkitt

1001

#

No
rr

a

Kr

N

0

500

1000

#

#

1500 meter

##

121

Kantzon för bebyggelsens utbredning

8

Riksintressen för Kulturmiljövård, se
kap 4.8 Kulturmiljö

Krossudden

Delområden Bs

Delområdesgräns
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Bs 9 Norra Kråkberg
Norra Kråkberg ligger cirka 4 km norr om
centrala Mora, mellan Orsasjön och väg 70, mot
Älvdalen.

Delområden Bs

Befintlig bebyggelse finns ovanför Orsasjöns
strandplan och utgörs till stor del av fritidshusbebyggelse.

8

Området utgör en del av Morafältets israndsdelta
och består av en flack sandig tallhed. Dominerande jordart i området är isälvssand. Tallheden
avgränsas mot Orsasjön med en upp till cirka 5
m hög slänt.

Bebyggelsetyp: Bebyggelsen som finns utefter
Orsasjön består av ett cirka 70-tal bostadsfastigheter varav 5-10 st är permanentbostäder. Det
förekommer såväl små enkla byggnader utan
ordnat VA (vatten och avlopp) som större hus
med VA. Sten eller betonghus förekommer inte.

I Norra Kråkberg finns goda möjligheter till
friluftsbad. I den sydvästra delen av området
längs Kråkbergsvägen finns industrietableringar.
På industriområdet finns bl.a. trävaruhandel.

Exempel på nytillkommen bebyggelse i området

Kommunala planer m m: Bebyggelsen längs
stranden är belägen inom samlad bebyggelse. I
den kommuntäckande översiktsplanen som
antogs 1994 rekommenderades utbyggnads/rekreationsområden inom området.

Landskapsbild: Tallhedlandskapet, relativt
öppet och glest tallbestånd, erbjuder utblickar ut
över Orsasjön och bebyggelsen i Vattnäs.

Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) och riksintresse för turism
och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4 kap 2 §
MB omfattar hela delområdet. Dessutom
omfattas området av riksintresse för naturvård
(N43 Morafältet). Siljan omfattas av riksintresse
för naturvård (N49 Siljan-Skattungen). Siljansleden (cykelled) går genom en del av området.
Inom delområdet finns objekt som pekats ut i
ängs- och betesmarksinventeringen.
Den norra och östra delen av området omfattas
av övrigt intresse för kulturmiljövården (Kråkberg). Inom området förekommer ett antal
kultur- och fornlämningar samt av länsstyrelsen
utpekade fornlämningsområden. De arkeologiska intressena rör sig om större boplatsområden
från stenåldern samt järnframställningsplats från
yngre järnåldern. Tillstånd krävs enligt kulturminneslagen 2 kap för alla typer av markåtgärder inom fornlämningsområdena.

En stor del av området består av en tallhed

I sydväst sträcker sig väg 70 som är av riksintresse. Vägen är rekommenderad för
transporter av farligt gods. En 10 kV kraftledning sträcker sig genom området . Förorenad
mark finns i industriområdet i form av en träimpregneringsanläggning. Söder om delområdet
finns avfallsdeponier.
En stor del av området ingår i inventeringen av
värdefulla områden för grustäkt. Generellt
strandskyddsområde omfattar land- och

Tallheden avgränsas av en hög slänt mot stranden
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Bs9 Norra Kråkberg
Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid och
rekreation
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv enligt MB 4:2
se kap 4.6 Turism
- Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer

#

Skåludden
#

Fornlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

#

Kulturlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

"
8

Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad mark

B

Badplats
Väg 70 av riksintresse, se kap 4.4 Kommunikationer

Delområdesgräns

100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8 Översvämningsrisk

Kulturmiljövårdens övriga intressen, se kap 4.8
Kulturmiljö

Siljansleden cykling, se kap 4.5 Fritid och
rekreation

Detaljplanelagt område, se kap 6.1 Planer

Stig

Industrimark

Föreslagna förändringar

Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad
bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

ó

Båthamn, ev. framtida
Ev. ny vägsträckning

Område värdefullt för grustäkt, se kap 4.12
Värdefulla ämnen och material

Framtida bostäder

Ängs- och betesmarker, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald

Område för Begravningsplats

Kraftledning, se kap 4.11 Energi och teknisk
försörjning

Begravningsplats för djur

O
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vattenområden 100 meter närmast strandlinjen.
Närmast stranden finns risk för översvämning
(områden under 164,5 m ö h). På kartan
redovisas 100-årsflöden som ligger på 163,5
m ö h.

men vid en omfattande utbyggnad ligger
området troligtvis inom räckhåll för en anslutning till dimensionerande VA-ledningar.
En gemensamhetsanläggning bör bildas för att
samordna VA- och vägfrågor inom området.

Delområden Bs

Området ligger utanför Moravatten AB:s verksamhetsområde för allmänt VA. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Mora har tagit fram principer för hur VA bör anläggas utanför verksamhetsområden.

8
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Eventuell nyetablering i industriområdet bör
prövas med beaktande av såväl framtida bostadsbebyggelse som trafikpåverkan på Kråkbergsvägen.
Ett område för kyrkogård planeras i den västra
delen av området. Dessutom har ett preliminärt
område för begravningsplats/minneslund för
djur avsatts i den södra delen av området. Frågan
bör utredas i en separat utredning.

Befintliga vägar och stigar inom den bebyggda
delen längs stranden har en osäker rättslig status
och dagens nyttjande sker till stor del med
fastighetsägarnas goda minne. En ideell förening
(Näsuddsvägens vägförening) har bildets av husoch fastighetsägare inom större delen av
området. Föreningen samordnar väg- och vissa
andra frågor för boende.

Byggnader ska ur översvämningssynpunkt
grundläggs på en nivå av lägst 164,5 m ö h.

Rekommendation: Vid nyexploatering ska
hänsyn tas till de allmänna intressen och miljöoch riskfaktorer som finns inom området. Tillkommande bebyggelse ska anpassas och prövas
med stor omsorg.
Förtätning av befintlig fritidshusbebyggelse kan
genomföras om det kan ske med hänsyn taget till
VA (vatten och avlopp), strandskyddet och de
arkeologiska intressena. Ny bebyggelse bör i
huvudsak lokaliseras väster om befintlig bebyggelse.
Det är viktigt att bevara sk ”gröna stråk” som
gör strandområdet allmänt tillgängligt. För att
säkerställa viktiga släpp/stigar ner mot vattnet
har kantzoner som begränsar bebyggelsens utbredning markerats på kartan. Lägena för kantzonerna kan justeras i samband med lovprövning
av byggnation i området.

Vid förtätning av området är det viktigt att luckor, gångstigar och utblickar mellan tomterna bevaras

Ny bebyggelse längs stranden bör ha träfasad,
vara småskalig och ges en enkel utformning.
Inom det område som är av övrigt intresse för
kulturmiljövården bör kompletteringsbebyggelse
ske enligt de råd och rekommendationer som ges
i Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer
för Mora kommun.
Ny bebyggelse inom utpekade områden väster
om Näsuddsvägen ska föregås av detaljplaneläggning. Detaljplanen bör även redovisa möjlighet att anlägga båthamn.
När området väster om Näsuddsvägen detaljplaneras för bebyggelse krävs sannolikt en utbyggnad av ny matargata (från väg 70).
Vid en utbyggnad krävs en djupare analys av
VA-frågan. Områdena ligger idag något perifert,
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Bs 10 Vika
Vika ligger cirka 7 km sydväst om centrala
Mora med bebyggelsen på båda sidor om väg
45/26 och väg 945. Vika är en s k holby som
består av nio byklungor. Bygdens centrum ligger
på Stenis. I Vika bor 611 personer (år 2003).

Typiska holbyar är Perushol och Limholen.
Bebyggelsen präglas av månghussystem och
slingrande vägar.

Inom delområdet finns bl a skola, bygdegård,
hembygdsgård, elljusspår och idrottsplats.
Badplats finns vid Åkernäs.
Landskapsbild: Marken inom området består
främst av odlingsmark med böljande topografi
och enstaka markerade höjdpartier. De öppna
markerna övergår västerut i vidsträckta skogsområden. Flera åar rinner genom landskapet från
skogsområdet till Siljan. Bossån har bildat en
markerad dalsänka i området.

Berihol utgör bygdens norra ände mot skogslandskapet. Det tidigare öppna odlingslandskapet är här nästan helt igenvuxet.

8

Bebyggelsen ligger dels samlad i större och
mindre byklasar i det öppna odlingslandskapet,
dels utsträckt i byar längs övergången från odlingslandskap till skog och på holar.

Delområden Bs

Bygdens centrum utgörs av byn Stenis invid
järnvägen med fd Vika station. Bebyggelsen i
byn Stenis har under de senaste årtiondena brett
ut sig och gjort övergången i odlingslandskapet
mer oklar.

Det öppna odlingslandskapet tenderar att delas
upp i mindre enheter allt eftersom igenväxningen tilltar. Utsikten mot Siljan är delvis skymd av
strandskog efter det att slåtter och bete upphört i
denna del.
Holbebyggelsen är belägen på ett höjdparti

Bebyggelsen består främst av enfamiljshus i 1
eller 1 ½ plan. Faluröda trähus i stående träpanel
med takpannor i tegel eller betong är vanliga.
Även tegelfasader är vanliga.
Kommunala planer m m: 1982 antogs en områdesplan för Vika, 1994 övergick denna till att
gälla som en fördjupad översiktsplan. Den
fördjupade översiktplanen ersätts av denna
delområdesrekommendation.
Den största delen av bebyggelsen inom delområdet ligger inom samlad bebyggelse. Inom
området finns några områden som omfattas av
gällande detaljplaner.

Bossån bildar tydliga dalsänkor

Bebyggelsetyp: Den äldre bebyggelsen är placerad på höjd- eller sluttningslägen eller i kanten
av odlingsmark i anslutning till skog. Enstaka
spridd yngre bebyggelse förekommer i landskapet. Längs Siljans strand finns enstaka
bostadshus.
Karaktäristiskt för bygden är den s k holbebyggelsen, vilket innebär att bebyggelsen är belägen
på ett höjdparti relativt fritt ute i odlingslandskapet. Från holbyarna ges utblickar.
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Delområden Bs

Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) omfattar hela delområdet.
Dessutom ligger en stor del av området inom
riksintresse för turism och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4 kap 2 § MB.

juni 2006

gårdsplatser längs de slingrande byvägarna.
Dalsänkorna utmed Bossån bör bevaras.
Det är viktigt att holarnas tydliga karaktär i landskapet bevaras. De kulturhistoriska värdena i
Limholen, Perushol, södra delen av Norra Vika
och den sydöstra delen av Södra Vika bör särskilt beaktas. Byggnader bör inte placeras mellan väg och intressanta utblickar.

Inom delområdet finns betesmarker som pekats
ut i ängs- och betesmarksinventeringen. Den
sydöstra delen av delområdet omfattas av friluftslivets övriga intressen (Gesundafjärden).
Området har intresse ur fiskesynpunkt och är
värdefullt för fågellivet. De öppna markerna
nedanför Solbacken i Södra Vika har också ett
särskilt värde för landskapsbilden.

Vid behov av större område för bostadsutbyggnad ska bebyggelsen lokaliseras till de områden
som finns markerade på kartan. Området norr
om Stenis är lämpligt med tanke på närheten till
befintlig service. En utökning av byn Södra Vika
norrut förstärker byns ”ringform” ytterligare.
Nya byggnader bör placeras gruppvis. Barnens
skolväg i Vika kan förbättras.

Riksintresse för kulturmiljövården (K69
Gesunda) sträcker sig in i delområdets södra del.
Inom området finns en strandbunden fornlämningsmiljö. Forn- och kulturlämningar finns även
i andra delar av området.

Alla områden som pekats ut för framtida bostäder, utom området öster om Limholen, kan med
viss utbyggnad av överföringsledningar och
pumpstationer anslutas till tillräckligt dimensionerade VA-ledningar.

Vikaviken omfattas av riksintresse för naturvård
(N49 Siljan-Skattungen). Vattenområdet är
värdefullt både ur biologisk-ekologisk och ur
fiskerimässig synpunkt. Inom delområdet finns
två våtmarker som utpekats vid våtmarksinventeringen (Strandängar längs Vikaviken klass 3).
Ett antal nyckelbiotoper i skogsmark och en
sumpskog finns också inom området.

Vid kompletteringsbebyggelse inom byn ska
hänsyn tas både till bebyggelsemönster och till
befintlig jordbruksverksamhet. En kantzon som
begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns markerad. Ingen bebyggelse
bör tillkomma på eller i anslutning till kantzonerna. Utanför kantzonerna är det olämpligt med
ny bebyggelse.

Norr/söderut sträcker sig väg 45/26 som är av
riksintresse. Inom området finns kraftledningar
10-50 kV. Förorenad mark är utpekad på
industriområdet på Stenis.

Befintliga vägar bör inte förändras genom t ex
rätning eller breddning.

Generellt strandskyddsområde omfattar landoch vattenområden 100 meter närmast strandlinjen. Närmast stranden finns risk för översvämning (områden under 164,5 m ö h). På
kartan redovisas 100-årsflöden som ligger på
163,5 m ö h.

Nybyggnader och ombyggnader ska utformas
omsorgsfullt med avseende på proportioner, takoch fasadutformning och material där helhetsintrycket är viktigast. Äldre byggnaders utseende
bör inte förvanskas.

Rekommendation: Vid nyexploatering ska
hänsyn tas till de allmänna intressen och miljöoch riskfaktorer som finns inom området.

Byggnader ska ur översvämningssynpunkt
grundläggs på en nivå av lägst 164,5 m ö h
(gäller inte båthus).

Det är av vikt att byklungorna även fortsättningsvis upplevs som tydligt urskiljbara enheter
och att den omgivande odlingsmarken bevaras.

Byggnadsnämnden har godtagit utredning som
gjorts av stadsarkitektkontoret angående lokalisering av båthus på bysamfällda strandområden. Vid prövning av båthusplatser bör de rekommendationer som ges i utredningen följas.

Jordbruksmarken bör så långt som möjligt
brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör
planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte
placeras på jordbruksmark, utöver de områden
som är markerade på kartan. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark bör dock
kunna ske.

Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt
riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling
samt i skrifterna Bygga i vår by och Bygga på
landsbygden och i byar.
Ytterligare råd och rekommendationer finns
också i Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer för Mora kommun.

Kompletteringsbebyggelse ska anpassas till
landskapsbilden. Tillkommande bebyggelse bör
lokaliseras till byklungorna/holarna t ex på äldre
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Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftsliv
se kap 4.5 Fritid och
rekreation
- Riksintresse för Turism
och Friluftsliv MB 4:2
se kap 4.6 Turism
- Generellt strandskydd 100 m
se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
För Siljan gäller:
- Riksintressen Naturvård
se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
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Bs 11 Isunda
Kommunala planer m m: 1994 antogs en fördjupad översiktsplan för Isunda by. Den fördjupade översiktplanen ersätts av denna områdesrekommendation.

Isunda ligger cirka 8 km söder om centrala Mora
mellan Vinäs och Sollerön. Delområdet ligger
direkt söder om Mora Siljan flygplats. Byn
utgörs av två bebyggelseklungor vid Siljans
strand. Byns närhet till Siljan är påtaglig. I
Isunda bor 37 personer (år 2003).

Den största delen av bebyggelsen inom delområdet ligger inom samlad bebyggelse.

8

Delområden Bs

Den gamla skolan i byn är nerlagd och utnyttjas
som bystuga.

På grund av en besvärlig trafiksituation i Vinäs
by samt att väg 946 är i dåligt skick har en förbifart vid Vinäs by utretts. I Förstudie Väg 946
Förbifart Vinäs har tre alternativa lösningar
utretts.

Landskapsbild: Delområdet ligger i en svag
sydvästsluttning med en brantare avslutning mot
Siljan. Norr om byn finns ett öppet odlingslandskap och beteshagar, i övrigt är stora delar av
området skogsbevuxet.

Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) samt riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4
kap 2 § MB omfattar hela delområdet. Siljansleden (cykelled) berör en del av området.

Bebyggelsetyp: Den nordliga husklungan är gles
och består av mindre jordbruksgårdar. Ett flertal
av ekonomibyggnaderna är byggda i vinkel. I
den södra byklungan som ligger vid Isundafjärden ligger gårdarna tätt, koncentrerade vid
bygatorna och ner mot vattnet. Månghussystemet, med en byggnad för varje funktion är den
vanligaste byggnadsformen. Fritidsbebyggelse
finns vid Tvärånäs samt vid Stora Sundsholmen.

Ängesholmen och vattenområdet söder om delområdet omfattas av friluftslivets övriga intressen (Gesundafjärden). Området har intresse ur
fiskesynpunkt och är värdefullt för fågellivet.
En stor del av området omfattas av övrigt intresse för kulturmiljövården. Speciellt med Isunda
är att det inte har skett några större förändringar
under senare tid. Föreslagen utvidgning av
riksintresse för kulturmiljövården (K69 Sollerön,
Gesunda) sträcker sig in i delområdets östra och
södra del.
Forn- och kulturlämningar finns inom delområdet. Inom och väster om Isunda by finns fynd
av slagg. Lämningarna visar att området var bebyggt redan under förhistorisk tid.
Isundafjärden omfattas av riksintresse för naturvård (N49 Siljan-Skattungen). Vattenområdet är
värdefullt både ur biologisk-ekologisk och ur
fiskerimässig synpunkt.
Inom området finns en stor myr som utpekats
vid våtmarksinventeringen (Brändan klass 4).
Värdet på myrmarken bedöms dock som lågt.
Den nordvästra och den sydöstra delen av
delområdet berörs till mindre del av ytterligare
två våtmarker (Strandängar längs Vikaviken
klass 3).
Inom området går allmän väg 946.01.Kraftledningar och förorenad mark i form av en
avfallsdeponi finns inom området.
Generellt strandskyddsområde omfattar landoch vattenområden 100 meter närmast strandlinjen. På kartan finns ett område markerat där
det finns risk för översvämning (områden under

Isunda
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Bs11 Isunda
Hela området omfattas av:
- Riksintresse för för Turism och Friluftsliv MB 4:2
se kap 4.6 Turism
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid
och rekreation
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
För Siljan gäller:
- Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald

#

Fornlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

#

Kulturlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad mark

"
8

Kraftledning, se kap 4.11 Energi och teknisk
försörjning
Utbredning flygbuller, se kap 5.2 Buller och
vibrationer
70 dBA maxnivå
80 dBA maxnivå
Flygbullernivå (FBN) 55 dBA

Delområdesgräns
Kulturmiljövårdens övriga intressen, se
kap 4.8 Kulturmiljö

¬

Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad
bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
Våtmark, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk
mångfald

Utblick

Föreslagna förändringar
Framtida bostäder
Vägkorridor, se kap 4.4 Kommunikationer

100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8
Översvämningsrisk

O

Siljansleden cykling, se kap 4.5 Fritid och
rekreation
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164,5 m ö h). På kartan redovisas 100-årsflöden
som ligger på 163,5 m ö h.

Ny bostadsbebyggelse eller annan störningskänslig verksamhet bör inte uppföras inom det
område som utsätts för flygbuller över 80 dBA
maximalnivå.

Delområden Bs

Området ligger utanför Moravatten AB:s verksamhetsområde för allmänt VA. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Mora har tagit fram principer för hur VA bör anläggas utanför verksamhetsområden.

8
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Vid kompletteringsbebyggelse inom byn ska
hänsyn tas till bebyggelsemönster och befintlig
jordbruksverksamhet. Sambandet mellan byn,
sjön och det omgivande odlingslandskapet är
viktigt. I de öppna markerna runt bebyggelsen
och ner mot vattnet är utbyggnader olämpliga.
Befintliga vägar bör inte förändras genom t ex
rätning eller breddning. Nyanläggning av vägar
bör inte genomföras.

Hälsa och säkerhet: Mora-Siljan flygplats, som
ligger direkt norr om delområdet har en stor
omgivningspåverkan, främst vad avser buller.
Luftfartsverket har upprättat ett åtgärdsprogram
för de fastigheter där bullerstörningar är mycket
omfattande. Störningarna i Isunda överskrider
inte de bullernivåer luftfartsverket har beslutat
att åtgärda i en första etapp.

Ett område för framtida bostäder föreslås nordväst om bykärnan. Området ligger dock utanför
antaget verksamhetsområde, det finns för närvarande inte någon utbyggnadsplan för allmänna
VA-ledningar till Isunda.

Naturvårdsverket har utarbetat riktlinjer som inte
bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur. Riktlinjerna
finns i kapitel 5.2 Buller.

Äldre tomtbildningar som är karaktäristiska bör
bevaras. Öppna ytor sam har betydelse för bebyggelsestruktur och landskapsbild bör som
regel ej bebyggas.

Isunda påverkas i första hand av buller från flygplansrörelserna men även av buller från transporter till och från verksamheten. En bullerutredning från år 2000 visar att bullernivån överstiger 70 dBA i Isunda by och 80 dBA i delar av
byn. Bullernivåerna medför att riktlinjerna för
buller överskrids.

En kantzon som begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns markerad. Ingen
bebyggelse bör tillkomma på eller i anslutning
till kantzonerna. Utanför kantzonerna är det
olämpligt med ny bebyggelse.
Nybyggnader och ombyggnader ska utformas
omsorgsfullt med avseende på proportioner, takoch fasadutformning och material. Äldre byggnaders utseende bör inte förvanskas.

Rekommendation: Vid nyexploatering ska
hänsyn tas till de allmänna intressen och miljöoch riskfaktorer som finns inom området. I
Isunda påverkas bebyggelseutvecklingen till stor
del av buller från flygplatsen.

Byggnader ska ur översvämningssynpunkt
grundläggs på en nivå av lägst 164,5 m ö h.

En av tre alternativa vägsträckningar som utreds
för förbifart Vinäs redovisas som vägkorridor på
kartan. För att säkerställa en sträckning för
Förbifart Vinäs (väg 946) kan områdesbestämmelser upprättas.

Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt
riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling
samt i skrifterna Bygga i vår by och Bygga på
landsbygden och i byar.

Nyetablering av bostäder, förskolor, vårdlokaler
och dylikt bör inte ske inom område som utsätts
för 70 dBA maximalnivå. Enstaka bebyggelse
kan dock medges.

Ytterligare råd och rekommendationer finns
också i Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer för Mora kommun.
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Bs 12 Sollerön

Sollerön har 1215 invånare (år 2003). Under de
senaste decennierna har näringslivet på Sollerön
förändrats. Jordbruket har minskat och endast en
handfull jordbrukare finns kvar.
På Sollerön finns bl a livsmedelsbutik, bibliotek,
skola, kommunalhus, hembygdsgård och bensinstation. Det finns också restaurang, två stugbyar,
camping och golfbana samt ett Vikingamuseum
med café och restaurang. Kyrkbåtar byggs på ön.

Landskapsbild Sollerön

8

flesta byggnaderna är rödfärgade. Mangårdsbyggnaderna är i flera fall ombyggda under
senare tid.

Delområden Bs

Sollerön ligger cirka 1 mil söder om centrala
Mora och är Siljans största ö. Ön har en lång och
sammanhängande bosättningskontinuitet och
stora byar med välbevarad bebyggelse. Sollerön
har det största fornlämningskomplexet i Dalarna,
Vikingagravar finns i Bengtsarvet och i
Utanmyra.

Utanmyra by ligger väster om Bengtsarvet och
består av en stor byggnadsklase samt flera mindre gårdar. Flera av gårdarna är kringbyggda.
Rothagen är en långsträckt by väster om kyrkan.
Byn är gammal, men har på senare tid fått ett
tillskott av villabebyggelse.
Gruddbo är en relativt stor klungby som ligger
söder om kyrkan. Bebyggelsen ligger i en
västsluttning. Gårdarna är till största del
kringbyggda och ligger i klungor vid bygatorna.
I vissa delar ligger uthusen tätt intill gaturummet
och bildar trånga gaturum.
Rullbodarna ligger söder om Gruddbo och är en
liten klungby med gårdar grupperade längs byvägen. På flera ställen ligger uthusen tätt intill
vägen. De flesta gårdar är kringbyggda eller har
vinkelställda längor. Mangårdsbyggnaderna är
till större delen ombyggda under senare tid.

Sollerö kyrka

Landskapsbild: Norr om den centrala bebyggelsen på ön utbreder sig ett öppet, kuperat
odlingslandskap med vidsträckta vyer.
Bebyggelsekoncentrationer finns främst på öns
övre och centrala delar med åkermarker som
sträcker sig ned mot stränderna. Inom de uppodlade områdena finns gravfält, odlingsrösen,
åkerterrasser och stensträngar. Odlingslandskapet väster om Bengtsarvet innehåller ett stort
gravfält. Intill Utanmyra vid Agnmyren, ligger
ett stort fornlämningsområde.

Kulåra är den sydligaste byn på Sollerön och är
en klungby som har direktkontakt med Siljan.
Byn är liten och tät och gårdarna är grupperade
kring vägskäl. Kringbyggda gårdar är vanligt.
Mangårdsbyggnaderna har i flera fall blivit mer
eller mindre ombyggda under senare tid.
Bodarna ligger nordost om Kulåra och är en
liten radby med byggnaderna grupperade utmed
vägen. Bodarna var tidigare fäbodar. Byn ligger
i ett öppet odlingslandskap med odlade tegar och
stora betesmarker.

På ön finns omfattande sankmarker samt vid
högvatten översvämmade områden.
Bebyggelsetyp: Häradsarvet är Solleröns centralbygd med kyrka, post och affärer. Inom byn
är en stor del av den gamla bymiljön bevarad.

Bråmåbo är den östligaste av Solleröns byar.
Byn består av en liten bebyggelsegrupp. I den
norra delen av byn ligger uthusen tätt mot gatan

Bengtsarvets by består av löst sammanhängande
gårdsklungor på en svagt sluttande åsrygg. De
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Delområden Bs

Det finns ett stort antal Forn- och kulturlämningar på Sollerön. Sveriges största gravfält finns
på norra delen av ön inom Bengtsarvets och
Utanmyra byar. Gravfältet är skyddat genom en
gränsbestämning enligt kulturminneslagen.
Redan under stenåldern fanns det människor på
ön. Den största mängden arkeologiska fynd
härhör dock från järnåldern.
Norrviken samt Agnmyren är Natura2000områden. Ett kommunalt naturreservat för
Agnmyren är under upprättande. Den största
delen av ön är av riksintresse för Naturvård
(N142 Sollerön). Siljan omfattas också av
riksintresse för naturvård (N49 SiljanSkattungen).

Kulåra

Området är utpekat i den nationella (samt
länets) bevarandeplan för odlingslandskapet.
Sollerön har ett representativt odlingslandskap
med lång kontinuitet och med inslag av naturbetesmark med sötvattensstrandäng. Inom
delområdet finns betesmarker som pekats ut i
ängs- och betesmarksinventeringen.

och i den södra delen har nyare villabebyggelse
tillkommit. Runt bebyggelsen finns stora öppna
åkrar och ängsmarker.
Den vanligaste hustypen på Sollerön är faluröda
hus i 1 till 1 ½ plan. Fasaderna består ofta av
stående träpanel och takbeläggningen av tegel.

En del av förkastningsbranten Klikten med lövskog och blåsippor är skyddad som Naturminne
enligt MB 7:10 (förkastningsbrant). Tidigare
bröts kalk vid Klikten.

Kommunala planer m m: En områdesplan för
Sollerön antogs 1980. Områdesplanen är inaktuell och omfattades inte av antagandebeslut i den
kommuntäckande översiktsplanen 1994.

Odlingslandskapet norr om den centrala bebyggelsen på ön är av Övrigt intresse för friluftslivet
(Bengtsarvet). Intresset motiveras bl a av det
tilltalande odlingslandskapet, Klikten, ett flertal
gravfält och odlingsrösen samt den vegetations-,
grod- och fågelrika Agnmyren.

Delar av delområdet är detaljplanelagt. För de
flesta detaljplaner gäller dock att föreslagna
byggrätter är ianspråktagna. Den största delen av
bebyggelsen inom delområdet ligger inom
samlad bebyggelse.
Aktuella projekt: Det pågår ett antal projekt på
Sollerön. Projektet Hållbara bygder ska visa
exempel på en uthållig och hållbar utveckling på
landsbygden. Projektet pågår 2003-2006.

Norrviken är en djupt inskuren vik på Solleröns
norra sida som har stor betydelse för fågellivet.
Delar av kärrmarken har en mycket artrik flora.
Norrviken har pekats ut vid Våtmarksinventeringen (Strandängar vid Nörderviken klass2).

Andra projekt som pågår är bl a Siljansbygdens
timmerhuskultur, kulturmötesplats Sollerön, anläggande av vikingagård samt att skapa en ridoch körslinga samt en vandringsled runt ön.

Ett annat objekt som pekats ut vid våtmarksinventeringen är en mosse söder om Norrviken
(Invallningen klass 4). I anslutning till våtmarkerna finns ett antal sumpskogar.

Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) samt riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4
kap 2 § MB omfattar hela delområdet. Siljansleden (cykelled) sträcker sig genom en stor del
av ön.

På Sollerön finns översvämningskänsliga områden (områden under 164,5 m ö h). På kartan
redovisas 100-årsflöden som ligger på 163,5
m ö h. Mellan Norrviken och Söderviken är
landskapet låglänt, vissa delar består av
permanenta våtmarker och andra delar översvämmas vid extrema högvattensituationer.
Mora kommun har rensat och grävt bort vass i
Norrviken. Man har gjort en kanal från f.d.
invallningen och ut mot Siljan, för att få öppet
vatten. Under 2005 ska Länsstyrelsen ta fram en
restaureringsplan för Norrviken.

Riksintresse för kulturmiljövården (K69
Sollerön) omfattar en stor del av delområdet. En
utökad avgränsning av riksintresset är föreslaget.
Föreslagen avgränsning omfattar hela Sollerön
samt delar av Gesunda och Isunda.
Gruddbo, Bodarna, Rullbodarna och Kulåra är
av övrigt intresse för kulturmiljövården.
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Generellt strandskydd omfattar land- och vattenområden 100 meter närmast strandlinjen. I den
sydvästra delen av Sollerön finns utökat
strandskydd.

juni 2006

och fasadutformning och material. Äldre byggnaders utseende bör inte förvanskas.

Allmän väg 943 och 946 går genom den västra
och centrala delen av ön. På Sollerön finns ett
antal kraftledningar på 10 kV. Förorenad mark
finns i form av en avfallsdeponi.
Delar av Sollerön ligger utanför Moravatten
AB:s verksamhetsområde för allmänt VA.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Mora har tagit
fram principer för hur VA bör anläggas utanför
verksamhetsområden.

Beträffande
kulturmiljöns
riksintresse se
länsstyrelsens
granskningsyttrande
2005-12-22.

Särskilt stor hänsyn ska tas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön i anslutning till
gravfältet vid Utanmyra, Myckelbyn och
Bengtsarvet (kulturhistoriskt extra känsligt
område).

Rekommendation: Vid nyexploatering ska
hänsyn tas till de allmänna intressen och miljöoch riskfaktorer som finns inom området.

Ny sammanhållen bebyggelse ska föregås av
detaljplaneläggning.

Vid kompletteringsbebyggelse ska hänsyn tas till
bebyggelsemönster och befintlig jordbruksverksamhet. Sambandet mellan byn och det omgivande odlingslandskapet är viktigt. Stor hänsyn
ska tas till odlingslandskapets ålderdomliga
struktur. I de öppna markerna runt bebyggelsen
och ner mot vattnet är utbyggnader olämpliga.
Befintliga vägar bör inte förändras genom t ex
rätning eller breddning. Nyanläggning av vägar
bör inte genomföras.

Byggnadsnämnden har godtagit utredning som
gjorts av stadsarkitektkontoret angående lokalisering av båthus på sockensamfällda strandområden. Vid prövning av båthusplatser bör de
rekommendationer som ges i utredningen följas.
Lokalisering av ytterligare områden för båthusändamål inom Sollerö jordägares samfällda
strandområden utreds.

Jordbruksmarken bör så långt som möjligt
brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör
planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte
placeras på jordbruksmark, utöver de områden
som är markerade på kartan. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark bör dock
kunna ske.

Byggnader ska ur översvämningssynpunkt
grundläggs på en nivå av lägst 164,5 m ö h.
Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt
riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling
samt i skrifterna Bygga i vår by och Bygga på
landsbygden och i byar.
Ytterligare råd och rekommendationer finns
också i Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer för Mora kommun.

De områden som redovisas för framtida bostäder
(utom det beläget i Bråmbo) kan med viss utbyggnad av överföringsledningar och pumpstationer anslutas till tillräckligt dimensionerade
VA-ledningar. Området beläget vid Bråmbo ligger utanför antaget verksamhetsområde, och det
finns inga utbyggnadsplaner för allmän VAanläggning till Bråmbo.
En kantzon som begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns markerad. Ingen
bebyggelse bör tillkomma på eller i anslutning
till kantzonerna. Utanför kantzonerna är det
olämpligt med ny bebyggelse.
Äldre tomtbildningar som är karaktäristiska bör
bevaras. Öppna ytor sam har betydelse för bebyggelsestruktur och landskapsbild bör som
regel ej bebyggas.
Nybyggnader och ombyggnader ska utformas
omsorgsfullt med avseende på proportioner, tak-

Sollerön hembygdsgård
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Jordbruk och skogsbruk ska bedrivas med
hänsyn till det stora antal fornlämningar som
finns på ön. Vid nybyggnation ska stor hänsyn tas till den befintliga miljön. Tillstånd
krävs enligt kulturminneslagen 2 kap för alla
typer av markåtgärder inom fornlämningsområden. Om tidigare okänd fornlämning
påträffas ska anmälan omedelbart göras till
länsstyrelsen.
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Bs12 Sollerön

Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid och
rekreation
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv MB 4:2, se
kap 4.6 Turism
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2 bestämmelser och allmänna riktlinjer
För Siljan gäller:
- Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk mångfald
Delområdesgräns
Natura 2000, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald

#

Fornlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

#

Kulturlämningar, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

]
'
#
·

$
T
CB

Delområden Bs

Camping, badplats

Kraftledning, se kap 4.11 Energi och teknisk
försörjning
100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8 Översvämningsrisk
Våtmarksinventeringen, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
Sumpskogar, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk
mångfald

Kulturmiljövårdens övriga intressen, se kap
4.8 Kulturmiljö
Naturvårdens övriga intressen, se kap 4.7
Naturmiljö och biologisk mångfald

Industrimark
Jordbruksmark

Friluftslivets övriga intressen, se kap 4.5
Fritid och rekreation

Kulturhistoriskt extra känsligt område

¬

Detaljplanelagt område, se kap 6.1 Planer
Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser och allmänna riktlinjer

O

Utökat strandskydd, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

Framtida bostäder
Kantzon för bebyggelsens utbredning
Planerat naturreservat, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
Förslag - utökat Riksintresse för Kulturmiljövården

#

946

Utblick

Föreslagna förändringar

Ängs-och betesmarker, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald

8

Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad mark
Reningsverk, se kap 4.10 Vatten
Siljansleden cykling, se kap 4.5 Fritid och
rekreation

Riksintressen för Kulturmiljövården, se kap
4.8 Kulturmiljö
Riksintresse för Naturvård, samt Nationella
bevarandeplanen för odlingslandskapet
se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk mångfald

#

Naturminnen, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald
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Bs 13 Gesunda
Gesunda ligger cirka 1,5 mil söder om centrala
Mora vid Siljans västra strand. Delområdet omfattar Gesundaberget, Gesunda by och Mångbro.
I Gesunda bor 289 personer (år 2003).

Landskapsbild: Delområdet är till stor del
skogsbevuxet. Inom området finns ett flertal
bäckutflöden och en rullstensås.
Gesundaberget är med sina 514 m ö h ett dominerande inslag i landskapet, ofta synligt på flera
mils avstånd. Från berget ges en storslagen utsikt ut över Sollerön och Siljansbygden.

8

Bebyggelse i Gesunda by

Delområden Bs

Inom delområdet finns bl a bystuga, livsmedelsbutik, elljusspår, hockeyrink, stugby, kapell,
hembygdsgård och fritidsanläggningen Tomteland och en slalombacke.

Ny bebyggelse på Gesundabergets nordostsluttning
Utblickar från berget

Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) samt riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4
kap 2 § MB omfattar hela området. Siljansleden
(cykelled och vandringsled) går genom området.

Bebyggelsetyp: Gesunda var från början en
fäbodvall, först under 1900-talet blev Gesunda
en by med fast bebyggelse. Bebyggelsen ligger
längs slingrande byvägar som utgår från väg 938
och 943. Gårdarna har både öppna och kringbyggda gårdsformer.

Riksintresse för kulturmiljövården (K69
Gesunda) sträcker sig genom en stor del av
området. I området finns en strandbunden fornlämningsmiljö. Forn- och kulturlämningar finns
även i andra delar av delområdet.

Utmed Gesundabergets nordostsluttning finns en
del ny bostadsbebyggelse.
Kommunala planer m m: 1984 antogs en dispositionsplan för Gesundaberget (den sydvästra
delen av delområdet), 1994 övergick denna till
att gälla som en fördjupad översiktsplan.

Siljan omfattas av riksintresse för naturvård
(N49 Siljan-Skattungen). En stor del av berget
samt Gesundafjärden omfattas av friluftslivets
övriga intressen (Gesundaberget samt Gesundafjärden). En mindre del av berget omfattas också
av nyckelbiotoper i skogsmark. Området består
av en bergsbrant och barrnaturskog. Ett par
sumpskogar samt nyckelbiotoper i skogsmark
finns inom området.

Den fördjupade översiktplanen ersätts av denna
delområdesrekommendation. Det vägreservat
som tidigare fanns inom området utgår.
Inom delområdet finns ett antal områden som
omfattas av gällande detaljplaner. En stor del av
bebyggelsen ligger inom samlad bebyggelse.

Mångån är ett värdefullt vattendrag för reproduktion av öring.
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Genom området sträcker sig en rullstensås som
ingår i inventeringen av värdefulla material
(grustäkt).

utbyggnadsplaner på att allmän VA-anläggning
till Mångbro.
Byggnadsnämnden har godtagit utredning som
gjorts av stadsarkitektkontorets angående lokalisering av båthus på sockensamfällda strandområden. Vid prövning av båthusplatser bör de
rekommendationer som ges i utredningen följas.

Delområden Bs

I Gesunda finns en reservvattentäkt i berg. Täkten har fastställda skyddsområdesbestämmelser,
men saknar vattendom. Vattenkapaciteten i
täkten är god, men vattenkvaliteten är bristfällig.
Nuvarande vattenförsörjning i Gesunda sker från
Risets vattentäkt.

8

juni 2006

Lokalisering av ytterligare områden för båthusändamål inom Sollerö jordägares samfällda
strandområden utreds.

Genom området går allmän väg 938 samt 943.
Kraftledningar finns inom området. Förorenad
mark finns på skjutbanorna norr om Tomteland.

Byggnader ska ur översvämningssynpunkt
grundläggs på en nivå av lägst 164,5 m ö h.

Generellt strandskydd omfattar land- och vattenområden 100 meter närmast strandlinjen. I den
sydöstra delen finns utökat strandskydd.
Närmast stranden finns risk för översvämning
(områden under 164,5 m ö h). På kartan
redovisas 100-årsflöden som ligger på 163,5
m ö h.

Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt
riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling
samt i skrifterna Bygga i vår by och Bygga på
landsbygden och i byar.
Ytterligare råd och rekommendationer finns
också i Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer för Mora kommun.

Rekommendation: Vid nyexploatering ska
hänsyn tas till de allmänna intressen och miljöoch riskfaktorer som finns inom området.
Kompletteringsbebyggelse ska anpassas till
landskapsbilden. Tillkommande bebyggelse bör
lokaliseras till byn t ex på äldre gårdsplatser
längs de slingrande byvägarna eller till de områden som finns markerade på kartan.
Byggnader bör inte placeras mellan väg och
intressanta utblickar.
En kantzon som begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns markerad. Ingen
bebyggelse bör tillkomma på, i anslutning till
eller utanför kantzonen.
Inom avrinngsområdet till Mångån bör jord- och
skogbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön i vattendraget, se särskilda rekommendationer under V-områden.
Vid kompletteringsbebyggelse inom byn ska
hänsyn tas till bebyggelsemönstret. Befintliga
vägar bör inte förändras genom t ex rätning eller
breddning.
Nybyggnader och ombyggnader ska utformas
omsorgsfullt med avseende på proportioner, takoch fasadutformning och material. Äldre
byggnaders utseende bör inte förvanskas.
Området för framtida bostäder som redovisas på
Gesundabergets nordvästra sluttning kan med
viss utbyggnad av överföringsledningar och
pumpstationer anslutas till tillräckligt dimensionerade VA-ledningar. Området beläget vid
Mångbro ligger utanför antaget verksamhetsområde och det finns för närvarande inga
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Fornlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

Hela området omfattas av:
- Riksintresse för för Turism och Friluftsliv MB 4:2
se kap 4.6 Turism
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid
och rekreation
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
För Siljan gäller:
- Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald
Mångån är ett värdefullt vattendrag för
reproduktion av öring

#

Kulturlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

T
$

Reningsverk, se kap 4.10 Vatten

#
S

Flyghinder för försvarsmakten, se kap 4.13
Totalförsvar

"
8

Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad mark
100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8
Översvämningsrisk
Siljansleden cykling, se kap 4.5 Fritid och
rekreation
Siljansleden vandring, se kap 4.5 Fritid och
rekreation

Delområdesgäns

Kraftledning, se kap 4.11 Energi och teknisk
försörjning

Riksintressen Kulturmiljövård, se kap 4.8
Kulturmiljö

Sumpskog, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald

Friluftslivets övriga intressen, se kap 4.5
Fritid och rekreation

Nyckelbiotoper i skogsmark, se kap 4.7
Naturmiljö och biologisk mångfald

¬

Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad
bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

Utblick

Föreslagna förändringar

Detaljplanelagt område, se kap 6.1 Planer

Förslag - utökning av Friluftslivets övriga
intressen
Framtida bostäder

Skyddsområden kring vattentäkter, se
kap 4.10 Vatten
Utökat strandskydd, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

O

139

Kantzon för bebyggelsens utbredning

Översiktsplan för Mora kommun

Innehåll

juni 2006

8

Delområden Bs

Bs 14 Oxberg
Oxberg ligger cirka 24 km nordväst om centrala
Mora, norr om Vasaloppsspåret. Byn är av gammalt datum. På 1700- och 1800-talen kom vävskedsmakeriet att sätta sin prägel på byn. Vävskedstillverkning och längdskidåkning är vad
byn främst är känd för. Byn har cirka 150 gårdar. Av dessa är cirka 2/3 permanentbostäder
vilket innebär att antalet boende i byn ökar
påtagligt sommartid. I Oxberg bor cirka 160 personer (jan 2005).

stående träpanel med takpannor i tegel. Även
timmerfasader är vanliga.

I Oxberg finns en affär som inrymmer lanthandel och kafé. Här finns också Bygården, som
tidigare var skola och som idag rymmer bykontor, hemtjänstlokal, utställningar om vävskedar och längdskidåkning, samlingsrum,
gymnastiksal och vandrarhem m m. I byn finns
även en vävskedsfabrik, timmerhustillverkning,
idrottsplats, badplats och belyst Vasaloppsspår
mellan Oxberg och Gopshus.

Inom området finns forn- och kulturlämningar. I
den östra delen av området ligger Spjutmosjön
som omfattas av landskapsbildsskydd enligt
äldre bestämmelser i naturvårdslagen. Inom
delområdet finns en äng som pekats ut i ängsoch betesmarksinventeringen. I den södra delen
av området går Vasaloppsspåret som är naturreservat.

Kommunala planer m m: Det finns inga gällande detaljplaner inom området, den största delen
av bebyggelsen inom delområdet ligger inom
samlad bebyggelse.
Allmänna intressen: Riksintresse för turism och
friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4 kap 2 § MB
omfattar hela delområdet.

Genom området går allmän väg 1012 som övergår i väg 1025 centralt i byn. Älvdalsbanan går
genom området. Kraftledningar på 10 och 130
kV finns inom området.

Landskapsbild: Byn ligger i ett öppet odlingslandskap som breder ut sig ner mot Dysån.
Bebyggelsen i Oxberg ligger på båda sidor om
väg 1012/1025 (Vasaloppsvägen) som går
mellan Mora och Sälen.

I den norra delen av delområdet finns förorenad
mark från skjutbanor, Oxbergs soptipp och
slamtipp och från sågverket.

Bebyggelsetyp: Inom byn finns bl a ett kapell
och den f d stationen/Oxbergsgården. Stationshuset är ett av de sju stationshus som uppfördes
längs Älvdalsbanan
i början av 1900talet och är byggt
av rundtimmer efter
ritningar av arkitekten Ferdinand
Boberg. Det hävdas
att husen fått sin
ovanliga exteriör
efter inspiration av
Anders Zorn.

Kapellet

Generellt strandskyddsområde omfattar landoch vattenområden 100 meter närmast strandlinjen. Närmast stranden finns risk för översvämning.
En del av området ligger utanför Moravatten
AB:s verksamhetsområde för allmänt VA.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Mora ska ta
fram principer för hur VA bör anläggas utanför
verksamhetsområden.
Rekommendation: Vid nyexploatering ska hänsyn tas till de allmänna intressen och miljö- och
riskfaktorer som finns inom området.

Bebyggelsen består
främst av faluröda
trähus i 1 ½ plan i

Vid kompletteringsbebyggelse inom byn ska
hänsyn tas till bebyggelsemönster och befintlig
jordbruksverksamhet. Ingen bebyggelse bör
tillkomma på, i anslutning till eller utanför
markerad kantzon.
Jordbruksmarken bör så långt som möjligt brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör planteras med barrskog. Öppna ytor sam har betydelse för bebyggelsestruktur och landskapsbild
bör som regel ej bebyggas. Byggnader bör inte
placeras mellan väg och intressanta utblickar.
Nya byggnader bör i första hand lokaliseras till
äldre gårdsplatser längs landsvägen och by-

Den f d stationen/Oxbergsgården
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klasen norr om Dysån. Efterfrågan finns att
skapa ett äldreboende i Oxberg. Befintliga
byvägar bör inte förändras genom t ex rätning
eller breddning. Ett område för framtida industri
har markerats norr om byn.

Byggnader ska grundläggs på en sådan nivå så
att översvämningsrisk inte föreligger.
Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling samt i
skrifterna Bygga i vår by och Bygga på landsbygden och i byar.

Ny- och ombyggnader ska utformas omsorgsfullt med avseende på proportioner, tak- och
fasadutformning och material. Äldre byggnaders
utseende bör inte förvanskas.

Delområden Bs

Ytterligare råd och rekommendationer finns i
Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer
för Mora kommun.
1027
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Bs14 Oxberg
Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv MB 4:2
se kap 4.6 Turism
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
Delområdesgräns
Kommungräns
Naturreservat, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald

#

Fornlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

#

Kulturlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

8
"

Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad
mark

B

Badplats
Kraftledning, se kap 4.11 Energi och
teknisk försörjning

Järnväg av Riksintresse, se kap 4.4
Kommunikationer

Ängs- o betesmark, se kap 4.7 Naturmiljö
och biologisk mångfald

100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8
Översvämningsrisk

Jordbruksmark

¬

Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad
bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

Utblick

Föreslagna förändringar

O

Landskapsbildsskydd, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
Utökat strandskydd, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer

Kantzon för bebyggelsens utbredning
Område för industriändamål
Område för framtida begravningsändamål
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Bs 15 Gopshus

8

Delområden Bs

Gopshus ligger cirka 20 km nordväst om centrala Mora, längs vasaloppsspåret och landsvägen mellan Sälen och Mora. I Gopshus bor 74
personer (år 2003).
I Gopshus finns bl a hönseri, slalombacke och
friluftsbad. Slalombacken är IFK Mora Alpina
klubbs hemmabacke och används frekvent, 2001
invigdes ett nytt målhus. I anslutning till bergets
dalstation finns möjlighet till logi.
Landskapsbild: Det 433 meter höga Gopsberget
dominerar områdets sydöstra del. På bergets
nordsluttning finns slalombacke med liftar. Från
berget är utsikten magnifik. Branta stränder såväl ovan som under vattenytan har gjort stränderna svårtillgängliga. Även järnvägen och väg
1012 utgör barriärer mot sjön. I Gopalåns nedre
lopp har en grund vik bildats.

Gopshus

närmast strandlinjen. I den norra delen av
området finns utökat strandskydd. Närmast
stranden finns risk för översvämning.
Spjutmosjön omfattas av landskapsbildsskydd
enligt äldre bestämmelser i naturvårdslagen.
Gopalån samt Gopsberget är av övrigt intresse
för naturvården. Gopalån är också ett värdefullt
vattendrag för reproduktion av öring.Gopsberget
föreslås omfattas av lokalt intresse för friluftslivet.

Bebyggelsetyp: Bebyggelsen med den gamla bykärnan ligger på bergssluttningen ned mot Österdalälven. Från byn ges intressanta utblickar. Bebyggelsen i byn är koncentrerad omedelbart
söder om väg 1012.

Genom området går allmän väg 1012 och
Älvdalsbanan. En kraftledning sträcker sig
genom området. Centralt inom området finns
förorenad mark från Gopshus avfallstipp. I den
norra delen av området finns förorenad mark
från skjutbanor.

Bebyggelsen består främst av faluröda trähus i
1 ½ plan i stående träpanel eller timmer. Takbeläggningen består av takpannor i tegel eller
betong.

Området ligger utanför Moravatten AB:s verksamhetsområde för allmänt VA. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Mora har tagit fram principer för hur VA bör anläggas utanför verksamhetsområden.
Rekommendation: Vid nyexploatering ska hänsyn tas till de allmänna intressen och miljö- och
riskfaktorer som finns inom området.
Slalombackens utveckling bör främjas.
Vid kompletteringsbebyggelse inom byn ska
hänsyn tas till bebyggelsemönster och befintlig
jordbruksverksamhet. Jordbruksmarken bör så
långt som möjligt brukas och hävdas. Ingen
jordbruksmark bör planteras med barrskog.

Utblick från byn

Kommunala planer m m: Det finns inga gällande detaljplaner inom området, den största delen
av bebyggelsen inom delområdet ligger inom
samlad bebyggelse.

Nya byggnader bör i första hand lokaliseras till
äldre gårdsplatser längs de slingrande byvägarna. Byggnader bör inte placeras mellan väg
och intressanta utblickar. Ingen bebyggelse bör
tillkomma på, i anslutning till eller utanför
markerad kantzon.

Allmänna intressen: Riksintresse för turism och
friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4 kap 2 § MB
omfattar hela delområdet. Vasaloppsspåret som
är naturreservat sträcker sig genom området.

Inom avrinngsområdet till Gopalån bör jord- och
skogbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön i vattendraget, se särskilda rekommendationer under V-områden.

Inom området finns ett flertal forn- och kulturlämningar. Generellt strandskyddsområde
omfattar land- och vattenområden 100 meter
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Befintliga byvägar bör inte förändras genom t ex
rätning eller breddning.

Byggnader ska grundläggas på sådan nivå så att
översvämningsrisk inte föreligger.

Ny- och ombyggnader ska utformas omsorgsfullt med avseende på proportioner, tak- och
fasadutformning och material. Äldre byggnaders
utseende bör inte förvanskas.

Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling samt i
skrifterna Bygga i vår by och Bygga på
landsbygden och i byar.
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Ytterligare råd och rekommendationer finns i
Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer
för Mora kommun.
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Bs15 Gopshus
Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv MB 4:2
se kap 4.6 Turism
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
Gopalån är ett värdefullt vattendrag för
reproduktion av öring

Jordbruksmark
100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8
Översvämningsrisk
Naturreservat, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald
Kraftledning, se kap 4.11 Energi och
teknisk försörjning

Delområdesgräns
#

Naturvårdens övriga intressen, se kap
4.7 Naturmiljö och biologisk mångfald

Fornlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

(

Landskapsbildsskydd, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer

Kulturlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

8
"

Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad
mark

Kommungräns

¬

Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad
bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

Utblick

Föreslagna förändringar

Utökat strandskydd, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
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Bs 16 Selja-Långlet

8

Delområden Bs

Selja och Långlet ligger cirka 6 km nordväst om
centrala Mora, söder om Österdalälven. Bebyggelsen ligger på båda sidor om väg 1012 (Vasaloppsvägen). Byarna hänger samman genom
villabebyggelse. Inom Selja finns en bysåg, I
Selja och Långlet bor 598 personer (år 2003).
I delområdet finns bl a skola, särskilt boende,
bygdegård, träindustri, bilverkstad, bilskrot,
elljusspår, fotbolls- och hockeyplan samt en
ungdomsgård.
Majstångsplats Långlet

Landskapsbild: Runt bybebyggelsen finns ett
öppet odlingslandskap som fortfarande till viss
del hävdas. Söder om byn finns Morafältet som
utgörs av ett vidsträckt sandområde som utbreder sig väster om Orsasjön och omkring Österdalälvens utlopp i Siljan. Området är ett mäktigt
isranddelta, avsatt genom den isälv som följt
nuvarande Österdalälven. Genom landhöjningen
har älven skurit sig allt djupare ner i sanddeltat
och lämnat stora meanderbågar, i form av branta
nipor, kvar på land. Vegetationen i sandområdet
karaktäriseras av torra, lavrika hedtallskogar. I
anslutning till niporna förekommer ofta inslag
av gran och något rikare vegetation.

Bebyggelsen i Selja och Långlet består främst av
enfamiljshus i 1 eller 1 ½ plan. Fasadmaterial
som stående träpanel, timmer eller tegel är vanligt. Takbeläggningen består av takpannor i tegel
eller betong.
Kommunala planer m m: I den östra delen av
området finns en gällande detaljplan, den största
delen av bebyggelsen inom delområdet ligger
inom samlad bebyggelse.
Allmänna intressen: Riksintresse för friluftslivet
(F13 Siljansområdet) samt riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet) enligt
4 kap 2 § MB omfattar hela delområdet.
Selja är utpekat som övrigt intresse för kulturmiljövården. De unika gamla matkällarna Skurukällarna som är utgrävda i sanden föreslås
omfattas av lokalt intresse för kulturmiljövården.
Generellt strandskyddsområde omfattar landoch vattenområden 100 meter närmast strandlinjen. Inom stora delar av området finns risk för
översvämning. (marknivåer under 166,0 m ö h
väster om Seljabron och 165,0 m ö h öster om
bron).

Del av Morafältet

Österdalälvens utlopp i Siljan är av riksintresse
för naturvård (N49 Siljan-Skattungen). Väster
och norr om byn ligger Morafältet som också är
av riksintresse för naturvård (N43 Morafältet).
Söder om Selja ligger Hemusområdet, som är ett
kommunalt naturreservat under bildande.

Bebyggelsetyp: Bebyggelsen i Selja består av
två äldre byklasar med relativt tät bebyggelse, en
grupp med modern villabebyggelse samt spridda
gårdar. I den västra byggnadsklasen ligger bebyggelsen längs ett ringgatusystem med utgreningar. Här ligger uthusen nära gatan. Den gamla
bystrukturen med månghussystem är till stor del
bevarad. Ett par av timmerbyggnaderna i byn
har ristningar med bomärken och årtal.

Genom området går allmän väg 1012 och 1021.
Älvdalsbanan går söder om området. En kraftledning och förorenad mark från Långlets avfallstipp och Selja soptipp finns inom området.

I Långlet finns två äldre byggnadsklasar, Tämsan och ”nord i byn”. På båda sidorna om Garbergsvägen, mitt i Skurubacken finns Skurukällarna, som är gamla matkällare utgrävda i
sanden. Matkällarna har funnits här i flera
hundra år.
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Bs16 Selja - Långlet
Hela området omfattas av:
- Riksintresse för Friluftslivet, se kap 4.5 Fritid
och rekreation
- Riksintresse för Turism och Friluftsliv MB 4:2
se kap 4.6 Turism
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer
Österdalälven omfattas av:
- Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7 Naturmiljö och biologisk mångfald

Kulturlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

#
"
8

Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad
mark

B

Badplats
Kraftledning, se kap 4.11 Energi och
teknisk försörjning
100-års flöden i Dalälven, se kap 5.8
Översvämningsrisk

Delområdesgräns

Industrimark

Riksintresse för Naturvård, se kap 4.7
Naturmiljö och biologisk mångfald

Jordbruksmark

Föreslagna förändringar

Kulturmiljövårdens övriga intressen, se
kap 4.8 Kulturmiljö
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Detaljplanelagt område, se kap 6.1 Planer
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Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad
bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer
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Förslag - Kulturmiljövårdens övriga
intressen, Skurukällarna
Kantzon för bebyggelsens utbredning
Förslag - justerad gräns, Riksintresse för
Naturvård
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Rekommendation: Vid nyexploatering ska hänsyn tas till de allmänna intressen och miljö- och
riskfaktorer som finns inom området.

Nybyggnation bör i första hand lokaliseras till
äldre gårdsplatser längs de slingrande byvägarna.

Då det finns risk för översvämning inom stora
delar av området är det viktigt att byggnader
grundläggs på en nivå av lägst 166,0 meter över
havet (m ö h) uppströms Seljabron och 165,0
m ö h nedströms bron.

Befintliga byvägar bör inte förändras genom t ex
rätning eller breddning.
Äldre tomtbildningar som är karaktäristiska bör
bevaras. Öppna ytor sam har betydelse för bebyggelsestruktur och landskapsbild bör som
regel ej bebyggas.

Avgränsningen av riksintresset för naturvård
(N43 Morafältet) föreslås justeras så att gränsen
för riksintresset följer västra områdesgränsen för
Bs 16, mellan ”Nord i byn” och Klapparheden.

Nybyggnader och ombyggnader ska utformas
omsorgsfullt med avseende på proportioner, takoch fasadutformning och material. Äldre byggnaders utseende bör inte förvanskas.

Vid kompletteringsbebyggelse i ska hänsyn tas
till bebyggelsemönster och befintlig jordbruksverksamhet. Sambandet mellan byn och det
omgivande odlingslandskapet är viktigt.

Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling samt i
skrifterna Bygga i vår by och Bygga på landsbygden och i byar.

Jordbruksmarken bör så långt som möjligt
brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör
planteras med barrskog. En kantzon som
begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns markerad. Ingen bebyggelse
bör tillkomma på eller i anslutning till kantzonerna. Utanför kantzonerna är det olämpligt med
ny bebyggelse.

Ytterligare råd och rekommendationer finns i
Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer
för Mora kommun.

Väster om Seljabron ligger högvattennivån på 166,0 m ö h, öster om 165 m ö h.
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Inom delområdet finns bl a kyrka, livsmedelsbutik, skola, simhall, badplats och Ordenshuset
som är Venjans största samlingslokal för fester,
dans, teater och bioförställningar. Det f d kommunalhuset används som bibliotek, m m. I Norra
Venjan finns också Venjans camping och vandrarhem med kurs- och fritidscenter.

Bebyggelsetyp: Stutt, Knås och Västbygge
består av ett flertal mindre byklasar och gårdsklungor som många är byggda på holar (kullar) i
landskapet. I byarna finns det flera gårdar som är
äldre och har eftersatt underhåll. Många av
mangårdsbyggnaderna är bevarade. Vid den del
av Stutt som kallas Bruket fanns det i början av
1900-talet flera smedjor.
Bostadsbebyggelsen i Venjans byar består
främst av enfamiljshus i 1 ½ plan. Fasadmaterial
som stående träpanel är vanligt. Takbeläggningen består främst av takpannor i tegel.
Kommunala planer m m: 1981 antogs en
områdesplan för en stor del av området (Knås,
Stutt och Västbygge). 1994 övergick denna till
att gälla som en fördjupad översiktsplan. Den
fördjupade översiktsplanen ersätts av denna
delområdesrekommendation.

Venjans kyrka, bilden kommer från Norra Venjans
Intresseförening

Landskapsbild: Norra Venjan ligger på en högplatå, omgärdad av höga skogsklädda berg.
Området utgörs främst av ett plant sanddelta

Inom delområdet finns inga gällande detaljplaner. Den största delen av bebyggelsen i Norra
Venjan ligger inom samlad bebyggelse.

Flygbild över Venjan, bilden kommer från Norra Venjans Intresseförening
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genomkorsat av Vanån. Bebyggelsen är koncentrerad till Vanåns stränder vid dess utlopp i
Venjansjön. Inom bybebyggelsen finns ett
flertal små tjärnar. Mellan bebyggelsegrupperna
finns öppna områden som till stor del fortfarande
hävdas. Det öppna odlingslandskapet är viktigt
för upplevelsen av bebyggelsen på holarna. Runt
byn finns milsvidda skogar, myrmarker, sjöar,
bäckar och åar, vilket gjort bygden känd bl a för
sitt goda fiske och rika bärmarker (vildmarksturism).

Norra Venjan består av byarna Knås, Stutt och
Västbygge och ligger norr om Venjansjön, fågelvägen 3,5 mil väster om centrala Mora. Avståndet till Mora via allmän väg är 5,5 mil. I Norra
Venjan bor drygt 400 personer (år 2003).

Delområden Bs

Bs 17 Norra Venjan

Översiktsplan för Mora kommun
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Allmänna intressen: Den norra och östra delen
av området ingår i ett större område som är
utpekat som riksintresse för kulturmiljövården
(K71 Littersjöarna-Venjansjön). Riksintresset
omfattar hela Venjan samt Littersjöarna. Inom
området finns en fornlämningsmiljö med bl a
ovanligt stor förekomst av boplatser med
stenålderskaraktär.

jordbruksverksamhet. Sambandet mellan bybebyggelsen på små holar och det omgivande
odlingslandskapet är viktigt.
Jordbruksmarken bör så långt som möjligt
brukas och hävdas. Ingen jordbruksmark bör
planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte
placeras på jordbruksmark, utöver de områden
som är markerade på kartan. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark bör dock
kunna ske.

Delområden Bs
8

Stutt och Knås omfattas av övrigt intresse för
kulturmiljövården.
Norr, söder och väster om byn finns våtmarker
som inventerats i våtmarksinventeringen. Norr
om byn finns Myrar längs nedre delen av
Littran klass 3. Väster om byn ligger myrarna
Hästmyren, Knaggmyren m fl klass 3. Söder om
byn ligger våtmarken Storfljot klass 4.

I Venjan finns en grundvattentäkt som har
vattendom och skyddsområdesbestämmelser.
Täkten ligger dock ganska utsatt med vägar och
tidigare verksamhet inom området. Vattenkapaciteten är tillräcklig för Venjans behov (cirka
500 personer). Vattenkvaliteten uppfyller livsmedelsverkets krav, men har låg hårdhet och
högt pH.

juni 2006

Områdena redovisade för framtida bostäder
ligger båda inom räckhåll för anslutning till
tillräckligt dimensionerade vattenledningar. För
utbyggnad av området ut mot Venjansjön krävs
viss utbyggnad av överföringsledningar och
pumpstationer för att det ska kunna anslutas till
tillräckligt dimensionerade VA-ledningar.

Generellt strandskyddsområde omfattar landoch vattenområden 100 meter närmast strandlinjen. I den sydöstra delen av området finns ett
reningsverk.

En kantzon som begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns markerad. Ingen
bebyggelse bör tillkomma på eller i anslutning
till kantzonerna. Utanför kantzonerna är det
olämpligt med ny bebyggelse.
Nybyggnation bör i första hand lokaliseras till
äldre gårdsplatser inom holarna/bebyggelsegrupperna eller till det område som finns
markerat på kartan. Utbyggnader ska ta hänsyn
till den befintliga byn och den naturliga
landbildningen.

Genom området går allmän väg 1040 och 1041.
Inom området finns förorenad mark från en
träimpregneringsanläggning. Väster om området
finns förorenad mark i form av skjutbanor och
öster om området en avfallsdeponi.

Befintliga vägar bör inte förändras genom t ex
rätning eller breddning.
Befintlig bebyggelse har i allmänhet sådant bevarandevärde att rivningar bör undvikas. Äldre
tomtbildningar som är karaktäristiska bör bevaras. Öppna ytor sam har betydelse för bebyggelsestruktur och landskapsbild bör som regel ej
bebyggas.

Rekommendation: Vid nyexploatering ska hänsyn tas till de allmänna intressen och miljö- och
riskfaktorer som finns inom området.
Vid kompletteringsbebyggelse inom byn ska
hänsyn tas till bebyggelsemönster och befintlig

Nybyggnader och ombyggnader ska utformas
omsorgsfullt med avseende på proportioner, takoch fasadutformning och material. Äldre byggnaders utseende bör inte förvanskas.
Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling samt i
skrifterna Bygga i vår by och Bygga på landsbygden och i byar.
Ytterligare råd och rekommendationer finns också i Dalarnas museum rapport nr 20 Kulturmiljöer för Mora kommun.

Höstbild tagen vid Karlstjärn, bilden kommer från Norra
Venjans Intresseförening
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Bs17 Norra Venjan
Hela området omfattas av:
- Generellt strandskydd 100 m, se kap 6.2
Bestämmelser och allmänna riktlinjer

#

Kulturlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

#

Delområdesgräns
Riksintressen för Kulturmiljövård, se
kap 4.8 Kulturmiljö

"
8

T
$

Kulturmiljövårdens övriga intressen
se kap 4.8 Kulturmiljö

Fornlämning, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

CB

Höjd bygglovplikt enligt 8:4 PBL, samlad
bebyggelse, se kap 6.2 Bestämmelser
och allmänna riktlinjer

Förorenad mark, se kap 5.7 Förorenad
mark
Reningsverk, se kap 4.10 Vatten
Camping, badplats
Kraftledning, se kap 4.11 Energi och
teknisk försörjning

¬

Våtmark, se kap 4.7 Naturmiljö och
biologisk mångfald

Utblick

Föreslagna förändringar

Skyddsområde kring vattentäkt, se
kap 4.10 Vatten

Framtida bostäder

O

Jordbruksmark
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Kantzon för bebyggelsens utbredning
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Bruket

Flytjärnen

Delområden Bs

Djuptjärnen
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Bk - Fäbodar och bebyggelseområden med höga kulturvärden

Delområden Bk

HÄRJEDALENS KN

Bk 1
Bk 2
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gårdar som skiljer gårdarna åt (kulturmiljö av
övrigt intresse, klass A).

Bk –Fäbodar och bebyggelseområden med höga
kulturvärden

Fäbodarna omges av odlingsmark som ingår i
länets bevarandeprogram. Vid Övre Blecket
finns en värdefull betesmark, som bedöms som
restaurerbar enligt ängs- och betesmarksinventeringen.

Bk –fäbodar (bebyggelseområden) med höga
kulturvärden omfattar fäbodar som utpekats
som områden med kulturvärden, antingen av
riksintresse eller av lokalt intresse. I dessa områden ingår ofta tillhörande fäbodtäkt som
utpekats som bevarandevärt odlingslandskap.

Böån är ett värdefullt vattendrag för reproduktion av öring.

Generellt gäller att utformning av ny bebyggelse
bör ske enligt riktlinjerna i kapitel 7 Landsbygdsutveckling samt i skrifterna Bygga i vår by
och Bygga på landsbygden och i byar.

•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Tägtmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Ny bebyggelse i Nedre Blecket bör i första
hand lokaliseras till gamla tomtplatser.

•

Befintlig öppen mark samt värdefull ängsoch hagmark bör hållas i hävd.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

•

Inom avrinngsområdet till Böån bör skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön i vattendraget, se särskilda
rekommendationer under V-områden.

För samtliga Bk-områden gäller att:
Befintlig äldre bebyggelse bör bevaras. Vid
underhåll används ursprungliga/traditionella
färger, material och byggnadstekniker.

•

Nya byggnader bör i första hand placeras på
äldre tomtplatser och anpassas till befintlig
byggnadstradition beträffande placering,
volym, utformning, material och färgsättning.

•

Ny- och ombyggnader ska med tillvaratagande av de kulturhistoriska värdena utformas omsorgsfullt med avseende på
proportioner, tak- och fasadutformning,
material och färgsättning samt tomtplatsens
disposition.

•

Byggnaderna bör placeras så att de underordnas naturförhållandena på platsen.

•

Ledningar för el och tele bör förläggas i
mark. Tekniska installationer såsom antenner, solceller mm bör undvikas.

•

Befintliga äldre hägnadssystem bör bevaras
och vårdas.

•

Om kulturhistoriskt värdefulla objekt berörs
ska samråd ske med länsantikvarien.

•

Slogbodar (timrade skärmskydd) är olämpliga inom fäboden.

Bk 2 Stor Vasselnäs
Fäboden Stor Vasselnäs är en av de större fäbodvallarna i Våmhus socken. Fäboden ligger i en
lätt kuperad sluttning.
Stor Vasselnäs har en ålderdomlig karaktär, där
de flesta byggnaderna är ofärgade (kulturmiljö
av övrigt intresse, klass A).
Fäbodarna omges av odlingsmark som ingår i
länets bevarandeprogram och där finns värdefull
betes- och slåttermark (ängs- och betesmarksinventeringen).
Rekommendationer
•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Tägtmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Befintlig öppen mark samt värdefull ängsoch hagmark bör hållas i hävd.

Bk 1 Övre och Nedre Bleckets
fäbodar
Området omfattar Övre och Nedre Bleckets
fäbodar och omgivande odlingslandskap.
Nedre Blecket är en tät klunga byggnader som
ligger på en liten platå i sluttningen av Nedre
Blecksberget. Det är en särpräglad miljö med tät
oregelbunden fäbodvall utan vägar och gärds-
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Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

•

Områdesbestämmelser kan komma att
upprättas.

Bk 5 Näsberg
Bk 3 Nybolets fäbodar

Näsberg är en relativt tät fäbodmiljö som ligger i
ett högt, fint läge vid Hustjärnbergets sydsluttning (kulturmiljö av övrigt intresse A). Området
ingår i riksintresse för friluftsliv F13 Siljansområdet och omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 § miljöbalken och är
därför av riksintresse för turism och friluftsliv
(Siljansområdet).

8
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Mycket väl bevarad fäbodmiljö och karaktär,
som ligger i både Älvdalens och Mora kommun.
Fäboden är av riksintresse för kulturmiljön K119
Nybolets fäbodar. Fäbodvallen består av 28
fäbodstugor och omkring 60 ekonomibyggnader
uppdelad i Östra och Västra byn.
I anslutning till fäboden finns ett område med
fäbodristningar, de äldsta är från 1600-talet och
några är ristade med dalrunor.

Den norra delen har behållit en äldre karaktär.
Byggnaderna följer den äldre byggnadstraditionen, och är med få undantag timrade och
omålade. I den södra delen är bebyggelsen
glesare med inslag av modernare fritidsbebyggelse.

De öppna ytorna, grå husen, täta bebyggelsen
och bevarade gårdsinteriörerna ger en bra bild av
äldre tiders fäbodbebyggelse.
Rekommendationer
•

Befintlig bebyggelse bör bevaras och vårdas.
Stor försiktighet med ny bebyggelse bör råda.

•

Befintlig öppen mark samt värdefull ängsoch hagmark bör hållas i hävd.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön och dess fornlämningar med bl a
ristningar.

•

Den öppna marken och dagens vägar stämmer
överens med 1800- talets kulturlandskap.
Odlingsmarken ingår i länets bevarandeprogram. I fäboden finns äldre betesmark, som
bedöms som restaurerbar (ängs- och betesmarksinventeringen).
Siljansleden (vandringsled) går genom området.
Rekommendationer
•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Nybyggnaders placering bör underordnas
rådande naturförhållanden.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Områdesbestämmelser kan komma att
upprättas.

Bk 4 Bönsaberg fäbodar
Bönsabergs fäbodar består av två täta byggnadsklungor högt belägna i nordostsluttning. Fäbodarna är av riksintresse för kulturmiljön K76 Bönsaberg fäbodar.
Byggnaderna är genomgående ofärgade med
omväxlande plåt- tegel- och pärttak. Ett stort
antal uthus finns i behåll och karaktären av små
kringbyggda eller vinkelställda gårdar är
påtaglig.

Bk 6 Fyriberg

Fäbodarna omges av odlingsmark som ingår i
länets bevarandeprogram. Vid Övre Bönsaberg
finns värdefulla ängs- och betesmarker (ängsoch betesmarksinventeringen).

Fyriberg är en relativt enhetlig fäbodvall i ett
vackert höjdläge med utsikt över Våmådalen och
Orsasjön (kulturmiljö av övrigt intresse B). Området ingår i riksintresse för friluftsliv F13 Siljansområdet och omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 § miljöbalken
och är därför av riksintresse för turism och friluftsliv (Siljansområdet).

Rekommendationer
•

Befintlig bebyggelse bör bevaras och vårdas.

•

Befintlig öppen mark bör hållas i hävd.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Månghussystemet, med en byggnad för varje
funktion, är till stor del bevarat.
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Den äldre bebyggelsen är koncentrerad på den
västra sidan av vägen som går genom vallen.
Gårdarna ligger oregelbundet placerade i slänten
utan skiljande hägnadssystem.

Stora delar av vallen hålls fortfarande öppen.
Vägen genom vallen stämmer tillstor del med
1800-talets fästig.
Siljansleden (vandringsled) går genom området.

Runt bebyggelsen finns stora öppna ängsmarker.
Hökberget är av övrigt intresse för naturvården.
Genom Hökberg går också Vasaloppsspåret som
är naturreservat och Siljansleden (vandringsled).

Rekommendationer
Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Nybyggnaders placering bör underordnas
rådande naturförhållanden.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Rekommendationer
•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Nybyggnaders placering bör underordnas de
rådande naturförhållanden.

•

Befintlig öppen mark samt värdefull ängsoch hagmark bör hållas i hävd.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Bk 7 Indnäs
Indnäs fäbodar är en relativt tät bebyggelsegrupp
som ligger högt i en västsluttning vid Indnäsberget. Indnäs var det största och viktigaste av
Indors fäbodställen (kulturmiljö av övrigt
intresse A).
Fäbodvallen är enhetlig med en ålderdomlig
karaktär. Från den högsta punkten har man en
vacker utsikt över det omgivande landskapet.

Bk 9 Läde
Läde har en gång tillhört byarna Östnor, Selja
och Hemus och är en fäbodvall med omfattande
bebyggelse. Fäbodkaraktären är ålderdomlig,
med löst kringbyggda gårdar, som är typiska för
en hemfäbodvall (kulturmiljö av övrigt intresse
A). Området ingår i riksintresse för friluftsliv
F13 Siljansområdet och omfattas av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 §
miljöbalken och är därför av riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet).

Inom vallen finns stora odlingsrösen och rester
efter det gamla hägnadssystemet. Siljansleden
(vandringsled) går genom området.
Rekommendationer
•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

I området finns rester av gamla fägator och
fästigar som går ut i markerna runt omkring. I
utkanten av fäbodvallen har det under senare tid
kommit till en del fritidshus och permanentboende.
Till fäbodarna hör en relativt stor åkermark, som
delvis fortfarande hävdas. Odlingsmarken ingår i
länets bevarandeprogram. Genom Läde går
Vasaloppsspåret som är naturreservat.

Bk 8 Hökbergs fäbodar
Hökberg är en vacker och tät fäbodvall som
ligger i en nordsluttning (kulturmiljö av övrigt
intresse B). Området ingår i riksintresse för
friluftsliv F13 Siljansområdet och omfattas av
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap
2 § miljöbalken och är därför av riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet).

Lädeån är ett värdefullt vattendrag för reproduktion av öring.
Rekommendationer
•
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bandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.
•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Befintlig öppen mark samt värdefull ängsoch hagmark bör hållas i hävd.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

•

Inom avrinngsområdet till Lädeån bör skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön i vattendraget, se särskilda
rekommendationer under V-områden.

juni 2006

Innehåll

hussystemet till stor del bevarat (kulturmiljö av
övrigt intresse A).
Norrgårdssälen har en förhållandevis gles men
stor byggnadsklunga samt två mindre klungor på
ett flackt område i en svag sydsluttning.
Runt bebyggelsen finns relativt stora öppna
marker med odlingsrösen. Odlingsmarken ingår
i länets bevarandeprogram. Värdefull betesmark
finns, som bedöms som restaurerbar (ängs- och
betesmarksinventeringen).
Bjorvasslan är ett värdefullt vattendrag för
reproduktion av öring.
Rekommendationer
•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Befintlig öppen mark samt värdefull ängsoch hagmark bör hållas i hävd.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

•

Inom avrinngsområdet till Bjorvasslan bör
skogbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön i vattendraget, se särskilda
rekommendationer under V-områden.

Bk 10 Tiberget
Tiberget är ett av de äldsta fäbodställena i
Venjans socken. Bebyggelsen är grupperad
längs en åssträckning (kulturmiljö av övrigt
intresse B).
En stor del av stugorna är rödfärgade, men det
finns fortfarande kvar många ofärgade, grå
byggnader. Ett tiotal fritidshus har tillkommit
under senare tid.
Väster om vägen som går genom Tiberget är
vallen slagen och ger fäbodstället en öppenhet
mot det omkringliggande landskapet. Inom
vallen finns också ett flertal stengärdsgårdar.
Odlingsmarken ingår i länets bevarandeprogram. I fäbodarna finns äldre vall, som bedöms
restaurerbar (ängs- och betesmarksinventeringen).

Bk 12 Matsäls fäbodar
Matsäls fäbodar i Venjans socken är en relativt
glest bebyggd fäbodtäkt med ett välbevarat
byggnadsbestånd. Den äldre fäbodkaraktären
kan fortfarande upplevas. Fäbodarna är av
riksintresse för kulturmiljön K70 Matsäls
fäbodar.

Rekommendationer
•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Befintlig öppen mark samt värdefull ängsoch hagmark bör hållas i hävd.

Den öppna täkten består av stenig, gräsbevuxen
moränmark. Slåtteräng som betas (ängs- och
betesmarksinventeringen).

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Rekommendationer

Bebyggelsen ligger i högt läge och består av 12
bostugor och omkring 30 uthus.

•

Bk 11 Norrgårdssälen
Norrgårdssälen är en av de äldsta fäbodvallarna i
Venjans socken och är relativt stor med mång-
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Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot exteriörförändringar. Ytterligare fritidsbebyggelse
bör undvikas.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Befintlig öppen mark samt värdefull ängsoch hagmark bör hållas i hävd.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Speciellt för Axi är den koncentrerade bebyggelseklungan, rundgatan och bebyggelsens placering i direkt anslutning till en tjärn. Månghussystemet är till stor del bevarat. En stor del av
byggnaderna är omålade (kulturmiljö av övrigt
intresse A).
Den öppna marken kring bebyggelsen är mycket
begränsad. Odlingsmarken ingår i länets bevarandeprogram.
Den tidigare gällande områdesplanen för Axi
fäbodar och Axiåsen från 1983, och som gällt
som fördjupad översiktsplan sedan 1994, upphör
att gälla. Den ersätts av denna delområdesrekommendation (Bk14), Sn 8 och S 4.

Bk 13 Fulåberg
Fulåbergs fäbodar ligger på drygt 400 meters
höjd på Klittens östra sida. Fäbodstället är koncentrerad och relativt enhetligt med anor från
1600-talet (kulturmiljö av övrigt intresse B).

Rullstensåsen inom området är av övrigt intresse
för naturvården. Inom fäboden finns ett antal
kultur- och fornlämningar och ett naturminne.
En del av området omfattas också av landskapsbildsskydd enligt äldre bestämmelser i naturvårdslagen.

Ett stort antal av fäbodstugorna är rödfärgade
medan några fortfarande är ofärgat grå. Alla hus
är väl underhållna och i norr har det kommit till
en del nyare fritidsstugor.

Rekommendationer

Bebyggelsen ligger väl exponerad i den kraftiga
sluttningen. Vallen är välhållen. I den östra
delen ligger en damm, vilket är ganska ovanligt
för en fäbodvall. Siljansleden (vandringsled) går
genom området.
Rekommendationer
•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot exteriörförändringar. Ytterligare fritidsbebyggelse
bör undvikas.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot exteriörförändringar. Ytterligare fritidsbebyggelse
bör undvikas.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Bk 14 Axi fäbodar
Axi fäbodar (även stavningen Acksi förekommer) tillhör Vika by och består av två bebyggelsegrupper på en långsträckt ås, Axiåsen, som
sträcker sig i öst-västlig riktning.
Bebyggelsen i den norra klungan ligger koncentrerad till Axitjärnen och en rundgata som leder
runt en liten kulle.

Axi fäbodar
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Delområden Bk

•
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Bk 15 Lindorna

Bk 17 Risåsen

Lindorna är en mindre, relativt enhetlig fäbodmiljö, som ligger inbäddad i tät skog vid slutet
av en väg (kulturmiljö av övrigt intresse B).

Risåsen är en liten fäbodgård nordväst om Siknäs. Fäbodgården har väl bevarad och ligger i ett
relativt högt läge inne i skogen. Alla byggnaderna är ofärgade timmerbyggnader (kulturmiljö
av övrigt intresse B).

Delområden Bk

Byggnadsbeståndet är blandat. Det finns både
rödfärgade och ofärgade byggnader med plåt
eller tegeltak. På flera av stugorna har verandor
och nya detaljer kommit till. Ett par nybyggda
fritidshus har tillkommit. Skogen står tätt inpå
husknutarna.

8

juni 2006

Innehåll

Ett hundratal meter söder om bebyggelsen finns
en vall.
Rekommendationer

Rekommendationer
•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot exteriörförändringar. Ytterligare fritidsbebyggelse
bör undvikas.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

I norra delen av byn finns en vattentäkt, som
saknar skyddsområde.
Rekommendationer

En stor del av de byggnader och lämningar som
finns inom området är fornlämningar.
Den nordöstra delen av området berörs till del av
en sumpskog.

•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintlig bebyggelsestruktur. Sambandet mellan byn och den omgivande
odlingsmarken är viktig.

•

Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot exteriörförändringar.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Jord- och skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn till natur- och kulturvärdena.

Bk 19 Sollerö-Åsens fäbodar
Åsens fäbodar ligger i den sydöstra delen av
Sollerö sockens fastland. Bebyggelsen ligger
högt med utsikt över Siljan. Flera av gårdarna är
byggda i öppen fyrkantsform och bebyggelsen är
relativt enhetlig. Bebyggelsen inom den norra
delen av området utgör värdefull kulturmiljö
(kulturmiljö av övrigt intresse B).

Rekommendationer

Byggnader som inte har med bruksmiljön och
museiverksamheten att göra bör inte uppföras
inom området.

Befintlig vall bör hållas i hävd.

Vid åkrarna finns det kvar rester av enorma
odlingsrösen.

Ett skogsmuseum finns som visar de gamla
brukslämningarna och herrgården. Siljansleden
(vandringsled) går genom området.

•

•

Finngruvan är en by med bebyggelsen utmed
den gamla bygatan som går utmed en åssträckning. Byn har fortfarande kvar mycket av kringbyggda gårdar, placerade på långsmala tomter
(kulturmiljö av övrigt intresse A).

Siljansfors är en bruksmiljö med lämningar efter
masugn, spiksmedja, slaggvarp, ruiner, det så
kallade Nybruket och herrgården. Dessutom
finns det rester av dammanläggningar och kanaler. Siljansfors är en av få brukslämningar i
Ovansiljanområdet (kulturmiljö av övrigt
intresse A)

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till områdets befintliga karaktär, där sambandet mellan brukslämningarna och den
omgivande naturmiljön är viktig.

Utglesning av befintlig bebyggelse bör
undvikas och försiktighet bör råda mot
exteriörförändringar. Fritidsbebyggelse bör
undvikas.

Bk 18 Finngruvan

Bk 16 Siljansfors bruk

•

•

Söder om denna bebyggelse ligger bl a Åsengården, som är en turistanläggning.
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Bk 21 Södra Flenarnas fäbodar

Väster och sydväst om fäbodbebyggelsen finns
stora öppna marker. Odlingsmarken ingår i
länets bevarandeprogram. Vid Åsen finns bevarat delar av ett äldre fägatsystem och fästigar
som går ut ifrån vallen. I fäboden finns flera
värdefulla ängar (ängs- och betesmarksinventeringen).

Södra Flenarna är en enhetlig fäbodvall med
välbevarat byggnadsbestånd. Fäbodarna är av
riksintresse för kulturmiljön K69 Södra
Flenarnas fäbodar. Detta riksintresse omfattar
även stora delar av Sollerön och Gesunda.

Rekommendationer
Utglesning av befintlig bebyggelse i Åsens
fädbod bör undvikas och försiktighet bör råda
mot exteriörförändringar.

•

Eventuell enstaka fritidsbebyggelse bör förläggas till södra delen av området, men ej på
den öppna fäbodvallen.

•

Befintlig öppen mark bör hållas i hävd.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Den västra delen av området berörs av riksintresse för naturvården N50 Flenberget –
Myckelgrav, se område Sn 13.

Delområden Bk

Södra Flenarna är den bäst bevarade fäbodvallen
i Mora kommun. Det är en liten fäbod med
öppen täkt och byggnadsbestånd av fyra bodstugor och ekonomibyggnader. Byggnaderna är
genomgående ofärgade och har alla väl underhållna pärttak. Södra Flenarna är byggnadsminne.

Området ingår i riksintresse för friluftsliv F13
Siljansområde och omfattas även av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 §
miljöbalken och är därför av riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet). Genom
området går Siljansleden (vandringsled).

•

Rekommendationer

Odlingsmarken i fäbodarna ingår i länets bevarandeprogram och har värdefull betesmark, som
bedöms restaureringsbar. I fäboden finns flera
värdefulla ängar (ängs- och betesmarksinventeringen).

•

Skyddsföreskrifterna för byggnadsminnet
reglerar att byggnaderna inte får rivas. Vårdoch underhållsarbeten ska utföras så att de
kulturhistoriska värdena inte minskas. Ingen
ny bebyggelse får uppföras i området.

•

Befintlig vall bör hållas i hävd.

•

Skogsbruk i anslutning till fäbodarna bör
bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Bk 20 Övre Lövberg
Övre Lövbergs fäbodar är en enhetlig byggnadsklunga som ligger höjt intill Flensbergets sluttning. Övre Lövberg är en gammal fäbodvall,
som redan år 1663 hade tolv delägare (kulturmiljö av övrigt intresse B).
Den södra delen av området ligger inom riksintresse för naturvården N50 Flenberget –
Myckelgrav, se område Sn 13.

Bk 22 Södra Bomansberget
Södra Bomansberg ligger öster om Mora tätort
och är en relativt tät fäbodvall där månghussystemet till stor del är bevarat (kulturmiljö av
övrigt intresse B).

Rekommendationer
•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot exteriörförändringar.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•
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Mellan byggnadsgrupperna och sydost om
bebyggelsen finns öppet odlingslandskap och
rikt med odlingsrösen. Odlingsmarken ingår i
länets bevarandeprogram.
Södra Bomansberg är också värdefull naturmiljö
och av intresse för friluftslivet (naturvårdsprogram, klass 2).
Rekommendationer

Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till natur- och kulturvärdena.

•

157

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.
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•

Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Befintlig vall bör hållas i hävd.

Innehåll

8

Delområden Bk

Bk 23 Fåsås fäbodar
Fåsås är en stor fäbodvall med flera byggnadsklungor och en stor åkerareal. Den äldre bebyggelsen är koncentrerad till den norra och södra
delen av vallen. I de äldre delarna är månghussystemet till stor del bevarat. Många av uthusbyggnaderna är gamla och kan eventuellt härstamma från medeltiden. Den östra delen av
området som omfattar bebyggelsegrupperna är
värdefull kulturmiljö (kulturmiljö övrigt intresse
B).
I Fåsås finns relativt stort öppet odlingslandskap
som är rikt på odlingsrösen. Odlingsmarken
ingår i länets bevarandeprogram. Avgränsningen av vad som bedöms vara värdefull
kulturmiljö har minskats något i nordväst och i
stort anpassats till odlingsmarkens omfattning.
Fåsåsen är också värdefull naturmiljö och av
intresse för friluftslivet (naturvårdsprogram nr
70, klass 2).
Området ingår i riksintresse för friluftsliv F13
Siljansområde och omfattas även av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 §
miljöbalken och är därför av riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet). Genom
området går Dalkarlsvägens vandringsled. I
sydväst finns en stor fäbodgran, som är skyddat
naturminne.
Rekommendationer
•

Vid utbyggnad inom området bör hänsyn tas
till den befintliga fäbodkaraktären där sambandet mellan fäbodbebyggelsen och den
omgivande öppna vallen är viktig. Täktmarken bör hållas fri från ny bebyggelse.

•

Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot exteriörförändringar på äldre byggnader.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras
till gamla tomtplatser.

•

Befintlig vall bör hållas i hävd.

•

Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till natur- och kulturvärdena.
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Sn - Skogsmark med höga
naturvärden

HÄRJEDALENS KN
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Sn 1

Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ulvsjön-Rövarberget
Indsjön
Tandsjökölen-GåstjärnskölenStormyra
Kråkbergskärret
Axiåsen
Stickåsälsbäcken
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Jugåskölen-Lödersjön-Pellkölen
Långhedsberg
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Delområden Sn
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Sn – Skogsmark med höga
naturvärden

Delområden Sn

Sn – Skogsmark med höga naturvärden består
av skogsområden som utpekats som områden
med värdefull natur, såsom riksintresse för
naturvården, ingår i nationella myrplanen, i våtmarksinventering (klass i och II) eller urskogsinventering.

8
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Däremot har områden med sumpskogar eller
nyckelbiotoper inte utgjort grund för särskilt
utpekande eftersom dessa områden liksom våtmarker klass III och IV finns representerade i all
skogsmark.

•

Skogsvårdslagens bestämmelser för fjällnära
skog är tillämplig för nordvästra delen av
området och bestämmelserna för svårföryngrad skog för övriga delar.

•

Ny bebyggelse bör lokaliseras till befintliga
bebyggelsegrupper eller i anslutning till dessa
så att områdets vildmarkskaraktär behålls.

•

Höga master, vindkraftverk m.m. bör inte
uppföras.

•

Inom avrinngsområdet till Kölån bör skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön i vattendraget, se särskilda rekommendationer under V-områden.

Sn 2 Indsjön

Naturreservat har generellt klassats som Snfområden, se vidare under Snf – skogsmark med
höga natur- och friluftslivsvärden.

Vid Indsjön finns en serie moränryggar, Rogenmorän, som avsatts av inlandsisen (naturvårdsprogram N62.22, klass 2).

För Sn- och Snf-områden ska, enligt kommunens bedömning, vid skogsbruksåtgärder samråd
ske med kommunen ske enligt 12 kap. 6§ miljöbalken.

Rekommendationer
•

Sn 1 Ulvsjön - Rövarberget

Täkt eller annan exploatering bör ej tillåtas.

Sn 3 Tandsjöskölen– Gåstjärnskölen - Stormyra

I norra delen av området, i anslutning till väg
1029 mot Lillhärdal, ligger byn Ulvsjön.

Större delen av området ingår i riksintresse för
naturvården N26 Lybergsåsen – Gåstjärnskölen.
Riksintresseområdet består av två delområden
med ett delområde i Mora och ett i Malungs
kommun. Myrarna Tandsjökölen och
Gåstjärnskölen ingår i riksintresset och ingår
även i länsstyrelsens våtmarksinventering (omr
57 och 58, klass 1). Gåstjärnskölen är Natura
2000-område och ingår även i den nationella
myrskyddsplanen.

Området är rikt på myrmarker med del av
Gåsfljoten (våtmarksinv. 62.009, klass 2) och
myrarna i dalgången sydost om Ulvsjön (våtmarksinventering 62.015, klass 2).
Sydväst om Ulvsjö ligger Lövåsen, som är ett
distinkt system av rännor (N 62.04).
Sydost om Ulvsjön ligger Ämåsen, som är en
lång rullstensås (N 62.05).

Längst i norr ligger Stormyra som ingår i våtmarksinventeringen (omr 53 klass 2).

I öster ligger Rövarberget som är skyddsvärd
naturskog (nr 1) och som ingår i urskogsinventeringen (naturvårdsprogram N 62.7).

Ogan är ett värdefullt vattendrag för reproduktion av öring.

Kölån är ett värdefullt vattendrag för reproduktion av öring.

Rekommendationer
Rekommendationer
•

•

•

Karaktären av väglös vildmark bör bevaras så
att områdets vildmarkskänsla bibehålls, vilket
bl.a. innebär sparsamhet med skogsbilvägar.
Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till naturmiljön. Hyggets form och storlek bör
anpassas till terrängen. Avverkning på myrholmar och i kantzoner bör ej ske. Död ved
värnas extra, för att ge möjlighet för
varglavens utbredning.
Täkter bör ej tillåtas vid Lövåsen och
Ämåsen eller på myrarna.
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•

För Natura 2000-området Gåstjärnskölen ska
bevarandeplan upprättas.

•

För övriga delar bör skogsbruk bedrivas med
särskild hänsyn till naturmiljön. Myrholmar
mindre än 2 ha bör ej avverkas. Kantzoner på
minst en trädlängd bör lämnas mot myrar och
vatten. Dikning tillåts ej.

•

Täkt bör ej tillåtas.

•

Inom avrinngsområdet till Ogan bör skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till

Sn 8 Knubbfljoten

naturmiljön i vattendraget, se särskilda
rekommendationer under V-områden.

Knubbfljoten är en större myr (naturvårdsprogram N62.72) som ingår i våtmarksinventeringen (klass 1).

Sn 4 Kråkbergskärret
Kråkbergskärret är ett kärr med sumpskog samt
bestånd av naturskogskaraktär på kullarna
(naturvårdsprogram N62.44, klass 3). Området
är Natura 2000-område.

•

Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till naturmiljön. Myrholmar mindre än 2 ha
bör ej avverkas. Kantzoner på minst en
trädlängd bör lämnas mot myrar och vatten.
Dikning tillåts ej.

Bevarandeplan för Natura 2000-område ska
upprättas.

•

Täkt bör ej tillåtas.

Sn 5 Axiåsen

Sn 9 Flenberget – Myckelgrav

Axiåsen är en rullstensås som ligger i anslutning
till Axi fäbodar(naturvårdsprogram N62.47,
klass 2).

Flenberget är ett 524 m högt granitberg. Området N50 Flenberget – Myckelgrav är av riksintresse för naturvården. I bergets nordostsluttning har
inlandsisen gröpt ur en skålformig sänka - en
glaciärnisch - som kallas Myckelgrav. Upptäckten av en glaciärnisch på denna låga nivå har
varit av stort värde för diskussionerna kring
nedisningen och dess faser i mellansverige.

Åsen och området runt Ryssån utgör grundvattenresurs.
Den tidigare gällande områdesplanen för Axi
fäbodar och Axiåsen från 1983, och som gällt
som fördjupad översiktsplan sedan 1994, upphör
att gälla. Den ersätts av denna delområdesrekommendation (Sn 8), Bk 14och S 4.

•

Täkt bör ej tillåtas.

Övre Lövberget fäbod (område Bk 22) och
Södra Flenarnas fäbodar (område Bk 23), som
är värdefulla kulturmiljöer, ligger i direkt anslutning till området och ingår delvis i naturvårdens
riksintresse.

•

Hänsyn bör tas till grundvattenresursen.

Rekommendationer

Rekommendationer

•

Sn 6 Stickåsälsbäcken
Stickåsälsbäcken är naturskog (naturvårdsprogram N62.49, klass 2) och ingår i urskogsinventeringen (klass 2). Området är Natura 2000område.

Sn 10 Jugåskölen – Lödersjön –
Pellkölen
Området är av riksintresse för naturvården N164
Jugåskölen – Lödersjön – Pellkölen.
Jugåskölenområdet är ett myrkomplex bestående
av flera värdefulla delområden. Pellkölsområdet
är ett variationsrikt myrkomplex. Nybodkölsområdet är ett flackt myrkomplex med stor myrvariation. Delar av myrarna har stort ornitologiskt värde.

Rekommendationer
•

Skogsbruk ska inte bedrivas.

•

Bevarandeplan för Natura 2000-området ska
upprättas.

Täkt eller andra anläggningsarbeten, som kan
skada de geomorfologiska värdena, tillåts ej.

Sn 7 Åsklitten

Lödersjön ingår i urskogsinventeringen (klass
2). Nybodkölen – Tranukölen –Ärjmyrkölen,
Pellkölen - Starrbäckskölen ingår i våtmarksinventeringen (klass 1) samt Lissbodkölen –
Kringlogmyren (klass 2).

Åsklitten är en värdefull naturskog (naturvårdsprogram N62.39, klass 2). Området är Natura
2000-område.
Rekommendationer
•

Skogsbruk ska inte bedrivas.

För Löddersjön pågår bildning av naturreservat.

•

Bevarandeplan för Natura 2000-område ska
upprättas.

Rekommendationer
•

161

Skogsbruk ska bedrivas med särskild hänsyn
till naturmiljön. Myrholmar mindre än 2 ha

Delområden Sn

Rekommendationer

Rekommendationer
•
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bör ej avverkas. Kantzoner på minst en
trädlängd bör lämnas mot myrar och vatten.
Dikning tillåts ej.
•

vården N139 Karlsmyren och ingår i den
nationella myrskyddsplanen.
Den stora, närmast plana myren byggs upp av
välavgränsade, svagt välvda mosseflak och kärr.
Genom Karlsmyren rinner två något större
bäckar. Längs den norra sidan uppträder rikligt
av sumpskog längs bäckar och myrkanter.
Myren har ett visst ornitologiskt värde.

Täkt tillåts ej.

Sn 11 Långhedsberg

Rekommendationer

Lödran är ett värdefullt vattendrag för reproduktion av öring.

•

Skogsbruk ska bedrivas med särskild hänsyn
till naturmiljön. Myrholmar mindre än 2 ha
bör ej avverkas. Kantzoner på minst en
trädlängd bör lämnas mot myrar och vatten.
Dikning tillåts ej.

•

Täkt tillåts ej.

•

Åtgärder som påverkar områdets hydrologi
som t ex dränering, vattenreglering och
dämning tillåts ej.

Rekommendationer
Skogsbruk ska inte bedrivas.

•

Bevarandeplan för Natura 2000-område ska
upprättas.

•

Inom avrinngsområdet till Lödran bör skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön i vattendraget, se särskilda rekommendationer under V-områden.

8

Delområden Sn

Långhedsberg består av tre delområden med
gles och lågvuxen tallskog som ingår i urskogsinventeringen (klass 3) och är Natura 2000område.

•

Sn 12 Hästfloten – Brunnvasselbodarna
Hästfloten är en myr som domineras av öppna
kärr (naturvårdsprogram N62.62). Myren ingår i
våtmarksinventeringen (klass 1).
I södra delen av området ligger Brunnvasselbodarna. Här finns ängs- och hagmark, som är
restaurerbar (ängs- och betesmarksinventeringen).
Genom västra delen av området passerar vandringsleden Siljansleden.
Rekommendationer
•

Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till naturmiljön och friluftslivet. Myrholmar
mindre än 2 ha bör ej avverkas. Kantzoner på
minst en trädlängd bör lämnas mot myrar och
vatten. Dikning tillåts ej.

•

Värdefull ängs- och hagmark bör tas i hävd.

•

Täkt bör ej tillåtas.

•

Åtgärder som påverkar områdets hydrologi
som t ex dränering, vattenreglering och
dämning bör ej tillåtas.
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Sn 13 Karlsmyren
Karlsmyren är ett till större delen oskadat myrkomplex. Området är av riksintresse för natur-
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naturmiljön i vattendraget, se särskilda
rekommendationer under V-områden.

8

Delområden Snf

Snf - Skogsmark med höga
natur- och friluftslivsvärden

Snf 2 Anjosvarden – Stopån –
Våmhuskölen

Snf – Skogsmark med höga natur- och
friluftslivsvärden består av skogsområden som
utpekats som områden med värdefull natur (jfr
Sn) samt med höga värden för friluftslivet. I
dessa områden ingår samtliga naturreservat,
eftersom målsättningen är att dessa områden ska
göras mer tillgängliga för allmänheten genom
olika åtgärder.

Området utgörs av ett större opåverkat vildmarksområde med såväl geologiska som myroch naturskogsområden av stort värde. Området
präglas av höglänta bergkullsslätter genomskurna av djupa dalgångar. De högsta bergstopparna utgörs ofta av trädlösa ”varder” av
lågfjällskaraktär. Området utgör del av föreslagen värdetrakt Mora Norra, som är en
granblandbarrtrakt – den största i Dalarna.

För Sn- och Snf-områden ska, enligt kommunens bedömning, vid skogsåtgärder samråd ske
med kommunen ske enligt 12 kap. 6§ miljöbalken.

N41 Våmhuskölan-Anjosvarden-Stopån är av
riksintresse för naturvården samt Natura 2000område naturreservat.
Området ingår i riksintresse för friluftslivet F10
Rotälven-Anjosvarden, väglös vildmark.

Snf 1 Ovansiljans Vildmarksområde
Södra delen av området är av riksintresse för
friluftslivet F10 Rotälven-Anjosvarden, väglös
vildmark.

Området bedöms vara ett ”tyst område”.
Beträffande försvarets intresse, se under Snf 1.

I nordvästra delen av området finns område av
riksintresse för naturvården som också ingår i
den nationella myrskyddsplanen Lövvasselkölen
(W9).

Rekommendationer

Området utgör den norra delen av föreslagen
värdetrakt Mora Norra, som är en granblandbarrtrakt – den största i Dalarna. Det pågår arbete
med att bilda ett naturreservat som omfattar stor
del av norra Mora kommuns vildmarksområde.
Avgränsningen är inte helt klarlagd, men kan
komma att omfatta Snf 1.

•

Områdets mark- och vattenanvändning regleras i reservatsbestämmelserna. Bevarandeplan för Natura 2000-område ska upprättas.

•

Försvarets intresse att nyttja luftrummet
bedöms kunna accepteras om det endast
gäller enstaka tillfällen.

Snf 3 Rotälven - Rymman och
Dyverdalen

Försvaret har intresse av tillfälliga grupperingsplatser på relativt långt avstånd från Älvdalens
skjutfält, bl a i norra delen av Orsa kommun. Det
innebär att luftrummet över Snf 1-3 kan komma
att beröras. Nyttjadet av dessa tillfälliga grupperingsplatser och därmed bullerstörningar kommer att vara aktuella endast några få dagar per
år.

Området utgörs av ett större skogsområde med
såväl geologiska som myr- och naturskogsområden av stort värde.
Området är av riksintresse för friluftslivet F10
Rotälven-Anjosvarden, väglös vildmark.
Södra delen av området är av riksintresse för
naturvården N37 Rotälven- Rymman –
Dyverdalen . Inom detta område ligger en
skyddsvärd naturskog på Granrisberget (nr 5).

Kölån är ett värdefullt vattendrag för reproduktion av öring.

I västra delen av detta område ingår även
Rymdalen, som är av intresse för friluftslivet
(N62.9 klass 1).

Rekommendationer
•
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Mark- och vattenanvändningen ska regleras i
reservatsbestämmelser. Till dess naturreservat bildats ska skogsbruk inte bedrivas.

•

Höga master, vindkraftverk m.m. bör inte
uppföras.

Även en liten del av naturvårdens riksintresse
N41 Våmhuskölen – Anjosvarden ingår – den del
som inte ingår i Natura 2000-området, se
område Snf 2.

•

Inom avrinngsområdet till Kölån bör skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till

Längst ner i sydväst ligger Tramsgrav som är
naturreservat och Natura 2000-område.
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Snf 5 Hykjeberg

Området utgör del av föreslagen värdetrakt
Mora Norra, som är en granblandbarrtrakt – den
största i Dalarna.

Hykjeberget är ett av rikets mest representativa
sydväxtberg. Området är av riksintresse för
naturvården N40 Hykjeberg och är naturreservat
och Natura 2000-område.

Beträffande försvarets intresse, se under Snf 1.
Rekommendationer

Rekommendationer

•

Skogsvårdslagens bestämmelser för svårföryngrad skog är tillämpliga för den norra
delen av området.

•

För Tramsgrav regleras mark- och vattenanvändning i reservatsbestämmelserna. Bevarandeplan för Natura 2000-område ska upprättas.

•

Karaktären av väglös vildmark bör bevaras.
Bebyggelse eller andra anläggningsarbeten,
som inte är avsedda för det rörliga friluftslivet, bör inte tillkomma i området.

•

Höga master, vindkraftverk m.m. bör inte
uppföras.

•

Riksintresseområde N37 för Rotälven –
Rymman - Dyverdalen bör justeras så att
området ansluter mot södra naturreservatsgränsen för Anjosvarden.

•

Mark- och vattenanvändning regleras i reservatsbestämmelserna. Bevarandeplan för
Natura 2000-område ska upprättas.

Snf 6 Kallbolsfloten - Oxbrottet
Kallbolsfloten är en varierad och i stora delar
orörd myr. Större delen av området är av riksintresse för naturvården N144 Kallbolsfloten.
En mindre del i norr utgörs av Oxbrottet som är
en skyddsvärd naturskog (nr 8), som ligger i anslutning till Kallbolets ödefäbodar. Miljön kring
fäbodarna är delvis kulturpräglad av fäbodrift
och har höga värden för friluftslivet. Genom
området går en markerad fäbodstig.
För Kallbolsfloten pågår bildande av naturreservat.
Rekommendationer

Snf 4 Näcksjövarden – Näcksjön Bösjövarden
Näcksjövarden är ett lågfjäll, vard. Området är
av riksintresse för naturvården, N141
Näcksjövarden – Näcksjön, och är naturreservat
och Natura 2000-område förutom för en mindre
del i söder där naturreservatsbildning pågår.
Området består av myrar på Storsvedberget,
myrar runt Näcksjön och Näcksjövarden i
sydväst samt Bösjövarden och Bösjön. Området
utgör den södra delen av värdetrakten Mora
Norra, som är en granblandbarrtrakt – den
största i Dalarna. Området har vildmarkskaraktär.

•

Skogsbruk ska bedrivas med hänsyn till
natur- och kulturvärden.

•

Naturmiljön kring Kallbos ödefäbodar bör
undantas från produktivt skogsbruk.
Naturreservatsbildning eller annat skydd bör
övervägas för Kallbol.

•

Täkt tillåts ej.

•

Mark- och vattenanvändning vid Kallbolsfloten ska regleras genom reservatsbestämmelser.

Snf 7 Norra Siljansleden med
Våmåsen
Den nordöstra delen av området ingår i riksintresse för friluftsliv F13 Siljansområdet.

Myrarna vid Näcksjövarden bildar en värdefull
skogsmyrmosaik. Skogen på berget Näcksjövarden och norr därom har naturskogskaraktär
med mycket död ved, vilket är värdefullt för
många olika djur och växter.

Nordöstra delen av område omfattas även av
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap
2 § miljöbalken och är därför av riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet).
Kommunen anser att riksintresset för friluftsliv
och 4:2-området (Siljansområdet) bör utvidgas i
nordväst och omfatta hela Siljansleden, som
ansluter till Indnäs fäbodar och Indsjön med
särpräglad naturmiljö.

Rekommendationer
Mark- och vattenanvändning regleras i reservatsbestämmelserna. Bevarandeplan för Natura
2000-område ska upprättas.

Utmed östra sidan av Våmån sträcker sig
Våmåsen, som är av riksintresse för naturvården.
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Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till naturvärdena och till friluftslivet.
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I södra delen av området rinner Hemulån djupt
nedskuren och meandrande. Hemusheden har
kuperad terräng som nyttjas intensivt för
motionsslingor. Även övriga delar av Morafältet
nyttjas för friluftsliv i stor utsträckning.
För Hemusområdet pågår bildning av naturreservat.

Rädanåsen på gränsen mot Orsa kommun
(naturvårdsprogram N62.24) ingår i ett mäktigt
och komplext åsnät med höga ryggar, skarpa
krökar och ofta toppiga kullar vid åsförgreningarna. Höjden på vissa ryggar uppgår till 25 m.
Rädan bryter tvärs genom åsen.

Väster om Bonäs finns ett naturreservat Svinvallen.
Den tidigare gällande markdispositionsplanen
för Morafältet (1977) och som gällt som fördjupad översiktsplan sedan 1994, upphör att
gälla. Den ersätts av denna delområdesrekommendation.

Våmån och Rädån är värdefulla vattendrag för
reproduktion av öring.

Hela området är en viktig grundvattenresurs. I
Riset finns vattentäkt med skyddsområde.

Rekommendationer
Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till naturvärdena och till friluftslivet.

•

Riksintresset för friluftsliv F13 Siljansområdet och riksintresset för turism och friluftsliv Siljansområdet enligt 4 kap. 2§ miljöbalken bör utvidgas till att omfatta hela Snf 7.

8
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N 45. Våmåsen är ett mycket varierat och representativt åssystem. Åsen följer Våmåns dalgång
genom den omgivande vågiga bergkullterrängen.
Våmåsen är av stort geomorfologiskt värde
genom dess variationsrikedom och välutvecklade glaciomorfologiska bildningar. Storleken och
dess skönhet gör det intressant för friluftslivet.

•

•
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I södra delen av området passerar Vasaloppsspåret, som är naturreservat. Även Siljansledens
vandringsled går genom området.
Väg 70 passerar genom området.
Samlad bebyggelse finns i Säs, vid Sästjärnen
och Gutdalen.

Inom avrinngsområdena till Våmån och
Rädån bör skogsbruk bedrivas med särskild
hänsyn till naturmiljön i vattendragen, se
särskilda rekommendationer under Vområden.

Vid Grönängen finns detaljplanelagda områden
för fritidsbebyggelse.
Lädeån och Hemulån är värdefulla vattendrag
för reproduktion av öring.

Snf 8 Morafältet

Rekommendationer

Området utgörs av ett isranddelta, som breder ut
sig nordväst om Mora. Området är av riksintresse för naturvården N43 Morafältet. Morafältet utgör ett nyckelområde för tolkning av
Siljanstraktens kvartära utvecklingshistoria, har
ett varierat landskap med mäktiga nipor och
vackra utsikter, och innehåller sällsynta och
hotade växt- och djurarter som är knutna till de
speciella klimat och markförhållanden som råder
i området.

•

Mark- och vattenanvändningen inom Alderängarna, Svinvallen och i anslutning till
Vasaloppsspåret regleras av reservatsbestämmelserna.

•

För Hemusområdet ska mark- och vattenanvändningen regleras genom reservatsbestämmelser.

•

Skogsbruk ska bedrivas med särskild hänsyn
till naturmiljön. Ingen maskinell markberedning bör ske. Djupare spårbildning ska undvikas vid virkestransporter. Inget uttag av
avverkningsrester bör ske. Med hänsyn till
landskapsbilden bör t ex kantzoner mot
vatten sparas samtidigt som utsikter mot
särskilt vackra partier kan öppnas vid större
vägar. Viktigt att lämna död ved och evighetsträd vid avverkning p g a förutsättningarna för en rik värmeälskande insektsfauna.

•

Vägar får anläggas endast efter samråd med
länsstyrelsens miljövårdsenhet.

•

Täkt tillåts ej och områdets välutvecklade
terrängformer bör bibehållas.

I norra delen av området finns flera grundvattentjärnar som saknar ytligt till- och frånflöde. Flera
fina badplatser finns i området, det gäller särskilt
sandstränderna vid Musi och Ätjärn. I Ätjärn
finns också ädelfisk inplanterad och några enkla
iordningställda grillplatser.
Genom området rinner Österdalälven. Genom
landhöjningen har älven skurit sig allt djupare
ner i sanddeltat och lämnat kvar stora mjukt
bågformade branter, så kallade meanderbågar.
Alderängarna är en sen deltabildning som ligger
i direkt anslutning till Österdlälven. Alderängarna är naturreservat och Natura 2000-område.
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•

På sikt bör åtgärder vidtas för att minska
riskerna med transporter av farligt gods på
väg 70, som går genom en viktig grundvattentillgång.

Täxberget (naturvårdsprogram N62.42) är en
lövrik lövbränna och utpekad nyckelbiotop av
skogsvårdsstyrelsen. Området kommer eventuellt att bli naturreservat.

•

Tallhedskogen bör prioriteras och igenväxning på öppna sandytor bör motverkas.

Söder om Täxberget finns ett stort antal sumpskogar.

•

Ny bebyggelse bör lokaliseras till befintliga
bebyggelsegrupper eller i anslutning till
dessa.

Södra delen av området vid Selbäck (kring
myrarna Lomsmyren – Sälemyr) utgör grundvattenresurs.

•

Inom avrinngsområdena till Lädeån och
Hemulån och Rädån bör skogsbruk bedrivas
med särskild hänsyn till naturmiljön i vattendragen, se särskilda rekommendationer under
V-områden.

Lädeån och Hemulån är värdefulla vattendrag
för reproduktion av öring.
I Krångåsens fäbodar finns gammal vall, som
bedöms restaurerbar (ängs- och betesmarksinventeringen).

Snf 9 Söderberget

Rekommendationer

Söderberget är ett sydväxtberg med värdefull
flora och fauna (naturvårdsprogram N62.30,
klass 2). Del av Söderberget är naturreservat och
Natura 2000-område. Arbete pågår med utökning av reservatet.

•

Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till friluftslivet framförallt längs Vasaloppsspåret och Siljansleden.

•

Markanvändningen i anslutning till Vasaloppsspåret regleras av reservatsbestämmelserna.

Rekommendationer
•

Skogsbruk ska inte bedrivas i det område där
reservatsbildning pågår.

•

Vid exploateringar ska hänsyn tas till grundvattenresursen vid Selbäck.

•

I yngre lövrika skogar bör lövträden gynnas
på barrträdens bekostnad för att skapa en
lövdominerad skog. Lövträden ska också få
åldras och tillåtas dö naturligt, främst gäller
det asp, al, sälg och rönn.

•

Inom avrinngsområdena till Lädeån och
Hemulån bör skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön i vattendragen,
se särskilda rekommendationer under Vområden.

•

För naturreservatet regleras markanvändningen av reservatsbestämmelserna. Bevarandeplan för Natura 2000-området ska
upprättas.

Snf 11 Gessi
Gessi är ett område med barrnaturskog med stor
variation gränsande mot myr i söder. Skogen utgörs av gammal barrblandskog med stort inslag
av gamla träd, lågor och torrträd. En bäck rinner
genom området åtföljd av frodig granskog samt
en intressant, yppig markflora. Flera rödlistade
arter påträffas i området.

Snf 10 Nordvästra Siljansområdet
med Vasaloppsspår och Selbäck
Större delen av området ingår i riksintresse för
friluftsliv F13 Siljansområdet.

För området pågår bildande av naturreservat.

Område omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 § miljöbalken och är
därför av riksintresse för turism och friluftsliv
(Siljansområdet).

Rekommendationer
•

Vasaloppsspåret, som är naturreservat, går
genom området från Hökbergs fäbodar mot
Eldris.

Mark- och vattenanvändning ska regleras i
reservatsbestämmelserna.

•

Till dess naturreservat bildats bör skogsbruk
inte bedrivas.

I norra delen av området samt vid Selbäck går
vandringsleden Siljansleden.

Snf 12 Hartjärnsberget
Hartjärnsberget är en skyddsvärdnaturskog med
delvis gammal granskog (klass 1-3). Berget
ingår även i länets naturvårdsprogram (N62.36).

Hökberget (naturvårdsprogram N62.31) är en
flymoavlagring. Från Hökberget är det en storslagen utsikt över Siljansbygden.

För området pågår bildande av naturreservat.
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Snf 15 Alderfljot

Rekommendationer
•

Mark- och vattenanvändning ska regleras i
reservatsbestämmelserna.

•

Till dess naturreservat bildats bör skogsbruk
inte bedrivas.

Området omfattar en del av myrkomplexet
Alderfjot-Dyresfljot, som ingår i länets våtmarksinventering (nr 78, klass 3). ). Området
innehåller en stor skogs- och myrmosaik med i
huvudsak tallbevuxna myrholmar i stor mängd.
Skogen är i huvudsak orörd av modernt skogsbruk och innehåller en mängd riktigt gamla
tallar. Sammantaget bildar området en ostörd,
storslagen och värdefull vildmark.

Hemulån är en cirka 2,5 mil lång slingrande
dalgång som börjar i Hemulsjön och mynnar i
Österdalälven vid Prästholmen i Mora (delar av
ån ligger inom Snf 5 och Sn 6). Åns närhet till
tätorten gör den till ett eftertraktat närrekreationsområde.

I samband med omarronderingen pågår bildande
av naturreservat.
Rekommendationer

Ån är ett värdefullt lek- och reproduktionsvatten
för den riksintressanta Siljansöringen. Området
bedöms som ekologiskt känsligt.

•

Mark- och vattenanvändning ska regleras i
reservatsbestämmelserna.

•

Till dess naturreservat bildats bör skogsbruk
inte bedrivas.

Rekommendationer
Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till naturvärdena och till friluftslivet.

•

Olika former av exploatering som förstärker
erosionsskador i åns ravinområde, ex dagvattenutsläpp, avverkningar i ravinområdet
bör undvikas.

•

Olika exploateringsföretag som skadar
värdefull flora och fauna inklusive fiske i åns
dalgång, ex markberedning, dikning, skogsgödning, minikraftverk, vattenuttag bör
undvikas.
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Snf 13 Hemulåns dalgång

•

•

Snf 16 Lybergsgnupen – Lämmelkölen
Södra delen av området som omfattar Lybergsgnupen, som är en naturskog som sträcker sig in
i Malungs kommun (naturvårdsprogram N62.38
och 23.69, klass 1). Lybergsgnupen är naturreservat och Natura 2000-område.
Den östra delen omfattar Lämmelkölen, som
ingår i urskogsinventeringen (klass 1).
Rekommendationer

Åtgärder som påverkar vattnet och dess
kvalitet samt fiskreproduktion negativt bör
inte förekomma.

•

Snf 14 Nordbläster och Vattumyren
Området omfattar myrarna Nordbläster och
Vattumyren, som ingår i länets våtmarksinventering (nr 69 och 70, klass 3). Området består
av en skogsmyrmosaik med starkt brandpåverkad tallskog på fastmarken. I området finns inslag av gransumpskog. Skogen är föga påverkad
av modernt skogsbruk och området har höga
naturvärden med vildmarksprägel tack vare sin
ostördhet, storlek och variation.

Större delen av området ingår i riksintresse för
friluftsliv F13 Siljansområdet.
Del av området ingår i riksintresse för kulturmiljövården K69 Gesunda.
Område omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 § miljöbalken och är
därför av riksintresse för turism och friluftsliv
(Siljansområdet).
I södra delen av området går både cykel- och
vandringsleden för Siljansleden.

Rekommendationer

•

Mark- och vattenanvändning inom Lybergsgnupen regleras i reservatsbestämmelserna.
Bevarandeplan för Natura 2000-område ska
upprättas.

Snf 17 Sydvästra Siljansområdet med
bl a Mångån.

I samband med omarronderingen pågår bildande
av naturreservat.

•
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Mark- och vattenanvändning ska regleras i
reservatsbestämmelserna.

En större grusfyndighet finns som sträcker sig
från norr om Gesunda till söder om byn.

Till dess naturreservat bildats bör skogsbruk
inte bedrivas.
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Rekommendationen
•
Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till naturmiljön och friluftslivet.
•
Skogsbruk ska inte bedrivas inom SäxbergTrollkyrka.
•
Mark- och vattenanvändning inom reservatet
för Fux-Andersknallarna regleras i reservatsbestämmelserna.
•
Bevarandeplan för Natura 2000-områden ska
upprättas.
•
Inom avrinngsområdet till Mångån bör
skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön i vattendraget, se särskilda
rekommendationer under V-områden.

Mångån är ett värdefullt vattendrag för reproduktion av öring.
I Övre Borrbergs fäbod finns äldre mark, som
bedöms restaurerbar (ängs- och betesmarksinventeringen).
Rekommendationer
Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till friluftslivet.

•

Täkt tillåts ej vid Stortjärn.

•

Inom avrinngsområdet till Mångån bör
skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön i vattendraget, se särskilda
rekommendationer under V-områden.

Snf 20 Fåsmyr – Mörkloksmyren
Fåsmyr-Mörkloksmyren är ett vidsträckt myrområde i ett flackt barrskogslandskap. I området
ingår två större sjöar, Väster- och Östertjärnarna.
Området är av riksintresse för naturvården
(NR 138) och ingår i den nationella myrskyddsplanen.

Snf 18 Jugenåsen
Jugenåsen är en vacker grusåsbildning som
sträcker sig tvärs över västra delen av sjön Jugen
(naturvårdsprogram N62.51, klass 2). Jugåsen är
naturreservat.
Området utgör även en grundvattenresurs.

I området finns en rullstensås av getryggtyp och rikligt med fastmarksholmar, som
bildar mosaik med myrarna.

Rekommendationer

Myrarna och tjärnarna har stor betydelse
för våtmarksfåglar.

•

Mark- och vattenanvändning regleras i
reservatsbestämmelserna.

Området omfattas även av riksintresse för
friluftsliv F13 Siljansområdet.

Snf 19 Säxberg - Fux Andersknallarna - Garberg

Rekommendationer

Området utgörs av föreslagen värdetrakt FuxAnders, som är en barrblandsskogstrakt.
Säxberg-Trollkyrka är ett av Mora kommuns
finaste naturskogsområde med många hotade
och sällsynta arter. Säxberg är Natura 2000område.
Trollkyrkan är en erosionsdal med speciell flora
(naturvårdsprogram N62.74, klass 2).
Fux – Andersknallarna är en ett naturskogsområde med mycket stort lövbestånd, så
kallad lövbränna, (naturvårdsprogram N62.77,
klass 2). Större delen av området är naturreservat och Natura 2000-område.
Ytterligare reservatsförslag finns för trakten.
Mångån är ett värdefullt vattendrag för
reproduktion av öring.
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•

Skogsbruk ska bedrivas med särskild hänsyn
till naturvärdena och till friluftslivet.

•

Täkt tillåts ej.

•

Åtgärder som påverkar områdets hydrologi
som t ex dränering, vattenreglering och
dämning tillåts ej.

Delområden Snf

I norra delen av området ligger Stortjärn
(N62.53, klass III) som har geologiskt intressanta terrängformationer.

•
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Sf - Skogsmark med höga
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Sf 4 Skogsmark mellan Vattnäs och
Bergkarlås

Sf – Skogsmark med höga
värden för friluftslivet

Området utgörs av skogsmarken mellan Vattnäs
och Bergkarlås.

Sf – Skogsmark med höga värden för
friluftslivet består av skogsmark som har pekats
ut som områden med höga värden för
friluftslivet.

Området är en småkuperad moränterräng med
ett stort antal tjärnar. Tjärnarna skiljer sig
mycket åt vad gäller vattenkvalitet och
fiskeförekomst.

Området ingår i riksintresse för friluftsliv F13
Siljansområdet och omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 §
miljöbalken och är därför av riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet).

Förmodligen har både myrslåtter, torvtäkt och
linrötning skett vid tjärnarna.

Rekommendationer

Rekommendationer
•
Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till friluftslivet.
•
Ingen ny bebyggelse bör tillkomma.

•

Sf 5 Östra Siljansområdet, öster om
väg 70

Sf 2 Oxbergssjön och
Vasaloppsspåret

Området utgörs av skogsmark öster om väg 70
och ingår i riksintresse för friluftsliv F13
Siljansområdet.

Området omfattar skogsområde söder och väster
om Oxbergssjön med Vasaloppsspåret, som är
naturreservat. Oxbergssjön är intressant ur fiskesynpunkt.

Område omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 § miljöbalken och är
därför av riksintresse för turism och friluftsliv
(Siljansområdet).

Rekommendationer
Markanvändningen i anslutning till Vasaloppsspåret regleras av reservatsbestämmelserna.

Vandringsleden Dalkarlsvägen går genom
området.
I grusinventering har ås vid Fuån samt Klikthedsåsen (cirka 3,5 km söder om Fu) pekats ut
som värdefull grusförekomst.

Sf 3 Vasaloppsspåret söder om
Gopshus

Området vid Fuån utgör grundvattenresurs.

Området omfattar skogsmark söder om Gopshus
och Söderberget. Utmed södra stranden av
Spjutmosjön går Vasaloppsspåret, som är
naturreservat.

Försvarets har intressen i ett område norr och
öster om Garsås. För detta område gäller ett
förordnande enligt 12 kap. 4 § PBL, vilket innebär att alla lovansökningar ska gå på remiss till
länsstyrelsen.

Område omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 § miljöbalken och är
därför av riksintresse för turism och friluftsliv
(Siljansområdet).

Vasslarängsbäcken är ett värdefullt vattendrag
för reproduktion av öring.
Rekommendationer

Rekommendationer
•

Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till friluftslivet och de geologiska värdena.

Markanvändningen i anslutning till Vasaloppsspåret regleras av reservatsbestämmelserna.
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•

Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till friluftslivet.

•

Tillstånd för grustäkt bör endast medges om
den kan ske utan negativ påverkan av grundvattnet.

Delområden Sf

I västra delen av området ligger Vattnästerrassen
(naturvårsprogram nr 59, klass 2). Här finns en
geologisk terrassbildning, som huvudsakligen
ligger inom det angränsande området Bs 2 Vattnäs, samt ett system av rännor som bildats av
inlandsisens smältvatten.

Sf 1 Sivasbacktjärnarna

•

juni 2006

Innehåll

8

Översiktsplan för Mora kommun

Översiktsplan för Mora kommun
•

Inga exploateringar som motverkat försvarets
intressen i den södra delen av området bör
tillkomma.

•

Inom avrinngsområdet till Vasslarängsbäcken
bör skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn
till naturmiljön i vattendraget, se särskilda
rekommendationer under V-områden.

Innehåll

8

Delområden Sf

Sf 6 Norra Garberg
Norra Garbergs fäbodar är högt belägen (540
m ö h) och har fina skidspår och goda snöförhållanden är av stort värde för friluftslivet.
Klubbstuga/värmestuga finns med möjligheter
till enklare övernattning. Genom området går
Siljansleden.
Området är värdefullt för friluftslivet och ligger
relativt nära Mora centrum.
Området har av länsstyrelsen pekats ut som ett
av de områden som har goda vindförhållanden i
länet för etablering av vindkraft.
Rekommendationer
•
Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till friluftslivet.
•
Enstaka ny bebyggelse bör uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse och tillåtas
endast om det inte utgör hinder för
friluftslivet.
•
Höga master eller vindkraftverk m.m. bör
inte uppföras.
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Sk - Skogsmark med höga
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Sk 2 Van – Vanån

Sk – Skogsmark med höga
kulturvärden

Området är av riksintresse för kulturmiljövården, K116 Van-Vanån . Området utgörs av
fornlämningsmiljö med strandnära boplatser av
stenålderskaraktär, enstaka lågtekniska järnframställningsplatser och ett större gravfält på udde
samt fångstgropsystem.

Sk – skogsmark med höga kulturvärden
omfattar större sammanhängande områden med
utpekade höga kulturvärden.

8

Delområden Sk

Sk 1 Littersjöarna – Venjansjön

Området runt Vanån utgör en grundvattenresurs.

Området är av riksintresse för kulturmiljövården, K71 Littersjöarna-Venjansjön. Området
utgörs av fornlämningsmiljö med ovanligt stor
förekomst av boplatser med stenålderskaraktär.
Utmed Venjansjön finns även fångstgropar och
talrika fynd av slagg från lågteknisk
järnframställning.

Rekommendationer

I området ingår även Johannisholm bruksmiljö,
som är av övrigt intresse för kulturmiljön
(K 62.62). Här låg en gång Johannisholms glasbruk. Rester finns av glashytta, glassliperi och
av dammvallar. Kvar finns även herrgård och
några arbetarlängor.
Johannisholms kraftverk utgör riksintresse för
energiproduktion.

Kräggån är ett värdefullt vattendrag för
reproduktion av öring.
Rekommendationer
Skogsbruk ska bedrivas med hänsyn till
befintliga fornlämningar och de samlade
kulturmiljövärdena.
Den strandnära skogen bör inte avverkas.

•

Den äldre bebyggelsen i Johannisholm bör
bevaras. Ny bebyggelse bör inte uppföras i
direkt anslutning till den äldre bebyggelsen.

•

Vid exploateringar ska hänsyn tas till grundvattenresursen runt Vanån.

•

Markanvändningen som påverkar det
samlade kultur-, natur och turistintresset bör
ej tillåtas.

•

Inom avrinngsområdet till Kräggån bör
skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön i vattendraget, se särskilda
rekommendationer under V-områden.

Den strandnära skogen bör inte avverkas.

•

Vid exploateringar ska hänsyn tas till grundvattenresursen runt Vanån.

•

Ny bebyggelse bör undvikas. Endast enstaka
bebyggelse, som prövats lämplig med hänsyn
till kulturmiljövärdena, bör tillkomma i
området.

Rekommendationer
•

Jord- och skogsbruk bör bedrivas med
särskild hänsyn till områdets kulturvärden.

Sk 4 Siljansfors
Kring Siljansfors bruk, område Bk 16, finns
många lämningar efter skogliga aktiviteter som
har samband med järnframställning.

Exploatering eller andra anläggningsarbeten i
området kan med hänsyn till förekomsten av
fornlämningar komma att kräva tillstånd av
länsstyrelsen enligt 2 kap. kulturminneslagen.

•

•

Området vid Tingsnäs udde är en enklav i
Leksands kommun och ingår i den fornlämningsmiljö som finns på udden. Väster om
området, i Leksands kommun, finns flera rösen
och stensättningar. Enligt tradition fanns här
tidigare en tingsplats. Några uppgifter om
fornlämningar finns ej inom den del som hör till
Mora kommun.

Området runt Vanån utgör grundvattenresurs.

•

Skogsbruk ska bedrivas med hänsyn till
befintliga fornlämningar och de samlade
kulturmiljövärdena.

Sk 3 Tingsnäs udde

Detaljplaner finns vid Maittjärn, Skeppshusviken och Rullbo.

•

•

Siljansfors är Sveriges äldsta försökspark.
Rekommendationer
•
Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn
till kulturmiljövärdena.
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bör samråd ske med kommunen enligt 12
kap. 6§ miljöbalken.

Se – Skogsmark med exploateringsintressen,
vindkraft

Se 3 Kyrkberget
Området omfattar det sydvästra hörnet av Mora
kommun. I området pågår ansökan om etablering av vindkraftanläggning.

Se – Skogsmark med exploateringsintressen
för vindkraft består av skogsområden där det
finns särskilda exploateringsintressen.Tre
områden är utpekade för etablering av vindkraft.

Området har av länsstyrelsen pekats ut som ett
av de områden som har goda vindförhållanden i
länet för etablering av vindkraft.
Delar av området ingår i länsstyrelsens urskogsinventering.

Området har av länsstyrelsen pekats ut som ett
av de områden som har goda vindförhållanden i
länet för etablering av vindkraft.

Rekommendationer

Området gränsar i norr till Näcksjövarden (Snf
4) som är av riksintresse för naturvården.
Området ingår i föreslagen värdetrakt Mora
Norra, som är en granbarrblandtrakt.
Rekommendationer
Etablering av bostäder eller andra anläggningar, som kan innebära hinder för
etablering av vindkraft, bör inte tillåtas.

•

Vid uppförande av höga master och vindkraftverk ska hänsyn tas till naturvårdens
riksintresse vid Näcksjövarden.

•

Skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön. Vid skogsåtgärder bör samråd
ske med kommunen enligt 12 kap. 6§ miljöbalken.

8

Delområden Se och S

Se 1 Bösjövarden

•

Se 2 Säliträdberget
Området har av länsstyrelsen pekats ut som ett
av de områden som har goda vindförhållanden i
länet för etablering av vindkraft.
Genom norra delen av området går vandringsleden Siljansleden.
Södra delen av området ingår i föreslagen
värdetrakt Fux-Anders, som är en barrblandsskogstrakt.
Rekommendationer
•

Etablering av bostäder eller andra anläggningar, som kan innebära hinder för
etablering av vindkraft, bör inte tillåtas.

•

Vid uppförande av höga master och vindkraftverk ska hänsyn tas till friluftslivet.

•

I södra delen av området bör skogsbruk
bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön.
Vid skogsåtgärder inom föreslagen värdetrakt

juni 2006
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•

Etablering av bostäder eller andra anläggningar, som kan innebära hinder för
etablering av vindkraft, bör inte tillåtas.

•

Utöver vindkraften är skogsbruk huvudintresse i området.
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S 2 Skogsmark nordöst om Våmhus

S – Skogsmark

Området ingår i riksintresse för friluftsliv F13
Siljansområdet.

S – Skogsmark består av skogsområden som
huvudsakligen bör nyttjas för virkesproduktion.

Område omfattas även av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 § miljöbalken
och är därför av riksintresse för turism och
friluftsliv (Siljansområdet).

Dock ingår ett stort antal, ofta mindre, områden
med höga naturvärden. Det kan vara biotopskydd, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper, sumpskogar eller våtmarker av klass III och IV. I flera
av dessa områden finns även intresse för friluftslivet.

Rädån är ett värdefullt vattendrag för reproduktion av öring.

Inom S-områdena finns ett stort antal övergivna
fäbodvallar som mer eller mindre växt igen med
skog. Husgrunder och gamla fäbodtäkter kan
dock skönjas och utgör värdefulla kulturlämningar, som bör skyddas vid skogsavverkning.
Samråd ska ske med länsstyrelsens kulturmiljöenhet vid avverkning eller andra arbetsföretag
som påverkar dessa kulturlämningar.

S 3 Skogsmark nordväst om Våmhus

Delområden Se och S

Ett levande skogsbruk är en grundstomme för
kommunen. Bebyggelse i skogsmark innebär
ofta, förr eller senare, inverkan på förutsättningarna att bedriva skogsbruk.

Den södra delen av området ingår i riksintresse
för friluftsliv F13 Siljansområdet.

8

Rekommendationer

I S-områdena finns också flera relativt stora
områden som kartlagts i länsstyrelsens
urskogsinventering år 2003. Reservatsbildning
kan bli aktuellt för dessa områden. Arbets pågår
med att ta fram en strategi för att uppfylla
miljökvalitetsmålet ”levande skogar”.

•

Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till de
naturvärden som finns i området.

•

Lokalisering av ny bebyggelse bör ske med
hänsyn till skogsbruket. Nya bostads- och
fritidshus bör i första hand lokaliseras till
befintlig bebyggelse och befintliga vägar.

•

Inom avrinngsområdet till Rädån bör
skogsbruk bedrivas med särskild hänsyn till
naturmiljön i vattendraget, se särskilda
rekommendationer under V-områden.

Södra delen av område omfattas även av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap
2 § miljöbalken och är därför av riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet).

S 1 Skogsmark norr om Våmhus
Området omfattar mellersta delen av Våmhus
socken.

Kommunen anser att riksintresset för friluftsliv
och 4:2-området (Siljansområdet) bör utvidgas i
nordväst och omfatta hela Siljansleden, som
ansluter till Indnäs fäbodar och Indsjön med
särpräglad naturmiljö.

Området runt Våmån utgör grundvattenresurs.
Våmån, Böån och Rädån är värdefulla vattendrag för reproduktion av öring.

•

Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till de
naturvärden som finns i området.

•

Lokalisering av ny bebyggelse bör ske med
hänsyn till skogsbruket. Nya bostads- och
fritidshus bör i första hand lokaliseras till
befintlig bebyggelse och befintliga vägar.

Rekommendationer
•

Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till de
naturvärden som finns i området.

•

Lokalisering av ny bebyggelse bör ske med
hänsyn till skogsbruk. Nya bostads- och
fritidshus bör i första hand lokaliseras till
befintlig bebyggelse och befintliga vägar.

•

Vid exploateringar ska hänsyn tas till grundvattenresursen runt Våmån.

•

Inom avrinngsområdena till Våmån, Böån
och Rädån bör skogsbruk bedrivas med
särskild hänsyn till naturmiljön i vattendragen, se särskilda rekommendationer under
V-områden.

S 4 Skogsmark öster om Spjutmosjön
Området omfattar ett mindre skogsområde öster
om Spjutmosjön.
Kommunen anser att de särskilda hushållningsbestämmelserna bestämmelserna enligt 4 kap 2 §
miljöbalken för friluftsliv och turism i Siljansområdet inte ska omfatta område S 3.
Rekommendationer
•
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Skogsbruk är huvudintresse i området.
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S 5 Skogsmark norr om Oxbergssjön

under några få dagar per år kan försvaret vilja
upprätta tillfälliga grupperingsplatser norr om
väg 1040 (mot Limedsforsen).

Området omfattar ett mindre skogsområde norr
om Oxbergssjön.

Ogan, Bjorvasslan, Kräggån, Gopalån, Lädeån,
Mångån, Lödran och Rämyrån är värdefulla
vattendrag för reproduktion av öring.

Ett område väster om Oxbergsjön samt runt
Österdalälven utgör grundvattenresurs.
Kommunen anser att de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap 2 § miljöbalken för
friluftsliv och turism i Siljansområdet inte ska
omfatta område S 5.

Rekommendationer
•

Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till de
naturvärden som finns i området och till friluftslivets intressen.

•

Lokalisering av ny bebyggelse bör ske med
hänsyn till skogsbruket. Nya bostads- och
fritidshus bör i första hand lokaliseras till
befintlig bebyggelse och befintliga vägar.

•

Vid exploateringar ska hänsyn tas till grundvattenresursen.

•

Höga master, vindkraftverk m.m. bör inte
uppföras i den västra delen av området om de
kan komma att utgöra hinder för försvaret.

•

Inom avrinningsområdena till Ogan, Bjorvasslan, Kräggån, Gopalån, Lädeån, Mångån,
Lödran och Rämyrån bör skogsbruk bedrivas
med särskild hänsyn till naturmiljön i vattendragen, se särskilda rekommendationer under
V-områden.

8

Delområden Se och S

Rekommendationer
•

Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till de
naturvärden som finns i området.

•

Lokalisering av ny bebyggelse bör ske med
hänsyn till skogsbruket. Nya bostads- och
fritidshus bör i första hand lokaliseras till
befintlig bebyggelse och befintliga vägar.

•
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Vid exploateringar ska hänsyn tas till grundvattenresurser.

S 6 Skogsmark i västra delen av Mora
kommun
Området omfattar stora delar av Venjan socken
och västra delarna av Mora och Solleröns
socknar.
Sälsjöåsen (N62.76 klass 3) och Säliträdberget
(N62.78, klass 3) ingår i länsstyrelsens naturvårdsprogram och är av intresse för friluftslivet.
Säliträdberget är det högsta av bergen i Sollerö
socken och i den bergiga och storkuperade
trakten väster om Siljan. Från berget är utsikten
storslagen åt alla håll.

S 7 Skogsmark i öster vid Sälen,
Ickån m.m.
Området omfattar den östligaste skogsmarken
mot Orsa och Rättviks kommun. Området är rikt
på myrmark och sumpskogar.
Siljansledens vandringsled går tvärs genom området. I södra delen, vid Ingärdningsbodarna,
passerar även Dalkarlsvägens vandringsled.

I östra delen av området går delar av Siljansledens vandringsled.
Området runt Vanån norr om Venjansjön, på
västra stranden av Grävundsjön, Utmed Ryssån
samt vid sjön Fjärden och Mångån utgör
grundvattenresurser.

Värdefull grusresurs finns enligt grusinventering
vid Ingärdningsbodarna.
Rekommendationer

I närområdet till Bk 14 och Sn 5 vid Axi fäbodar
har den tidigare gällande områdesplanen för Axi
fäbodar och Axiåsen från 1983 gällt som fördjupad översiktsplan sedan 1994. Den upphör att
gälla och ersätts av denna delområdesrekommendationerna för Bk 14, Sn 5 och S 6.
I västra delen av området finns inom fäbodarna
Lejden, Södra Hållan, Kättboåsen och Åsen
ängs- och hagmarker, som är restaurerbara
(ängs- och betesmarksinventeringen).
Försvaret har intresse av tillfälliga grupperingsplatser på relativt långt avstånd från Älvdalens
skjutfält, bl a väster om Venjan. Det innebär att
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•

Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till de
naturvärden som finns i området och till friluftslivets intressen.

•

Lokalisering av ny bebyggelse bör ske med
hänsyn till skogsbruket. Nya bostads- och
fritidshus bör i första hand lokaliseras till befintlig bebyggelse i Ingärdningsbodarna och
befintliga vägar.

•

Bebyggelse bör ej lokaliseras till grusresursen i södra Ingärdningsbodarna utöver vad
som finns i gällande detaljplan.

Översiktsplan för Mora kommun
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V - Vattenområden
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V1 Orsasjön

V – Vattenområden

Orsasjön är av riksintresse naturvård (N49
Siljan-Skattungen).

Delområden V

V - vattenområden omfattar de stora sjöarna
Orsasjön och Siljan samt Spjutmosjön. Venjansjön, övriga sjöar och vattendrag samt vattenområdena närmast Orsasjöns och Siljans
stränder ingår i andra rekommendationsområden.

•
•
•
•
•
•

8

Orsasjön är beläget inom Siljansringens sedimentära berggrundsområde. Siljansringens sjösystem uppkom ursprungligen efter ett meteoritnedslag för drygt 300 miljoner år sedan. Sjöarna
kan därför betecknas som kratersjöar.

Utöver dessa områden finns ett antal mindre
vattendrag som är värdefulla för reproduktion av
öring. Dessa vattensystem sammanfaller med
den nationella kalkningsplanen. Berörda
vattendrag är:
•

•
•
•
•
•
•
•
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Orsasjön är värdefull ur såväl biologisk-ekologisk som fiskerimässig synpunkt. Fisket är av
betydelse för både lokalbefolkning och turister. I
sjön finns ett stort fiskebestånd.
Området är också av riksintresse för friluftslivet
(F 13 Siljansområdet) och omfattas även av
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap
2 § miljöbalken och är därför av riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet).

Rädån
Böån
Våmån
Goplaån
Lädeån
Hemulån
Vasslarängsbäcken
Kräggån
Bjorvasslan
Ogan
Lödran
Rämyrån
Mångån
Kölån

Rekommendationer
•

Ingrepp som påverkar naturliga fiskebestånds
reproduktionsområden negativt bör ej tillåtas.

•

Åtgärder för fritidsfisket bör utföras löpande.

V2 Siljan
Siljan är av riksintresse för naturvård (N49
Siljan-Skattungen).
Siljan är beläget inom Siljansringens sedimentära berggrundsområde. Siljansringens sjösystem
uppkom ursprungligen efter ett meteoritnedslag
för drygt 300 miljoner år sedan. Sjöarna kan därför betecknas som kratersjöar. Siljansbäckenet
får tillflöde av vatten från Österdalälven, Oreälv
samt från flera större åar. Sammantaget passerar
genom Siljan vatten från en dryg tredjedel av
länets nederbördsområde.

Dessa vattendrag är utmärkat på översiktsplanens rekommendationskart med blå
skraffering. Inom avrinngsområdet till dessa
vattendrag ska skogs- och jordbruk ta särskild
hänsyn.
Rekommendationer för ovanstående små
värdefulla vattendrag
•
Avverkning av strandnära skog bör ej ske.
•
Markavvattning och dikning tillåts ej.
•
Vid skogavverkning får ej körning i
vattendrag ske.
•
Skogsbilvägar och överfarten ska utformas så
att inte vandringshinder för öring skapas.
•
Invallning och uppodling av översvämningsområden får ej ske.
•
Vid växtodling i strandnära lägen ska särskild
hänsyn tas till naturmiljön.

Sjösystemet belyser väl landskapets utveckling
samt ekologiska processer i vatten.
I Siljan finns sårbara biotoper och arter. Siljan är
värdefull ur såväl biologisk-ekologisk som fiskerimässig synpunkt. Fisket är av betydelse för
både lokalbefolkning och turister. I sjön finns ett
stort fiskebestånd och sjön används som referensområde för forskning av istidsrelikter.
Området är också av riksintresse för friluftslivet
(F 13 Siljansområdet) och omfattas även av
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap
2 § miljöbalken och är därför av riksintresse för
turism och friluftsliv (Siljansområdet).
Österdalälven lämnar stora mängder sediment
efter sig, vilket på sikt kan grunda igen inflödet
till Siljan. Avlagringarna innebär även att ero-
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deringen av strandkanter ökar, vilket leder till
ytterligare transporter av sand. Risk finns att
älven bryter igenom och skapar en ny älvfåra.

•

Ingrepp som påverkar naturliga fiskebestånd
reproduktionsområden negativt bör ej tillåtas.

•

Åtgärder för fritidsfisket bör utföras löpande.

•

Längs sträckor av älvstränderna där sand
eroderas bör strandskoning ske. Fortsatt
muddring av sand på igengrundade områden
garanterar genomströmningen av vatten och
förebygger risken att älven tar en annan väg.

Delområden V

Rekommendationer

V 3 Spjutmosjön

8

Spjutmosjön (Spjutmodammen) ligger utmed
Österdalälven norr om Gopshus, till del i Älvdalens kommun. Sjön bilades vid utbyggnaden
av Spjutmo kraftverk i början av 1960-talet.
Branta stränder såväl ovan som under vattenytan
gör stränderna svårtillgängliga.
Sjön omfattas av landskapsbildsskydd enligt
äldre bestämmelser i naturvårdslagen. Utökat
strandskydd gäller också vid sjön.
Området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 § miljöbalken och är
därför av riksintresse för turism och friluftsliv
(Siljansområdet).
Rekommendationer
•

Exploatering som kan störa landskapsbilden
bör inte förekomma.

•

För att ersätta landskapsbildsskyddet enligt
äldre bestämmelser i naturvårdslagen kan
områdesbestämmelser införas.

•

Åtgärder för fritidsfisket bör utföras löpande.
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ÖVERSIKTSPLANENS KONSEKVENSER
bedömningar enligt den nya lagstiftningen göras
för dessa planer.

Omfattning och
inriktning

Arbete pågår på Boverket för att utarbeta råd
och vägledning för miljökonsekvensbeskrivningar för översiktsplaner. Detta arbete ska redovisas för regeringen senast den 31 december
2005.

Syftet med konsekvensbeskrivningen är att
underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser har utvecklas under planeringsprocessen,
under hanteringen av denna översiktsplan genom
samrådutställning där synpunkter och kunskapsunderlag inhämtats från både myndigheter,
organisationer och allmänhet.

Mora kommun avser att anta denna översiktsplan före sommaren 2006 och upprättar därför
ingen miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplanen.

Översiktsplanen innehåller huvudsakligen långsiktiga strategier där det finns stor osäkerhet om
och i vilken takt eller omfattning som olika
projekt kommer att genomföras. Den innehåller
också i stor utsträckning generella riktlinjer och
rekommendationer för förhållningssätt till hantering av t ex natur- och kulturhänsyn i jord- och
skogsbruket.

9.2

Regionala och mellankommunala aspekter

Regional infrastruktur
En väl utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik
är avgörande för att bostads- och arbetsmarknaden ska fungera.

Översiktsplanen är vägledande och inte bindande. De rekommendationer som ges ska sedan
ge vägledning för beslut om användningen av
mark- och vattenområden samt hur den byggda
miljön ska utvecklas och bevaras. Dessa beslut
sker med stöd av plan- och bygglagen (PBL) och
enligt lagstiftning som är knuten till miljöbalken.

Kommunen vill med översiktsplanen säkerställa
att väg 45/26 och väg 70 kan få nya sträckningar, förbifarter, kring Mora tätort. Detta är av
betydelse för framtida goda vägförbindelser
inom regionen. I översiktsplanen har den studerade korridoren norr om Mora tätort lagts in, två
alternativa sträckningar väster om tätorten samt
en korridor öster om tätorten.

Översiktsplanen överensstämmer i stort med
befintliga planer, handlingsprogram m.m. och är
till del en sammanställning av tidigare kommunala och statliga ställningstaganden. De konsekvenser som översiktsplanen specifikt bidrar till
är därmed begränsade.

Rekommendationerna inom Bs 1 angående nya
sträckningar för väg 45/26 och 70 bedöms bidra
till en långsiktigt god infrastruktur inom
regionen.
En eventuell ny placering av godsterminal har
redovisats i översiktsplanen intill Färnäs (Bs 4).
En omlokalisering av godsterminalen bedöms
kunna bidra till en effektiv godshantering på
järnväg och samtidigt frigöra attraktiv central
mark i anslutning till järnvägsstationen.

Konsekvensbeskrivning kontra miljökonsekvensbeskrivning
Enligt 4 kap. 1 § plan- och bygglagen ska översiktsplanens innebörd och konsekvenser kunna
utläsas utan svårighet. Planbeskrivningen ska
redogöra för planens konsekvenser enligt 4 kap.
8 § PBL. Kommunen bestämmer vilken inriktning och omfattning som konsekvensbeskrivningen ska ha.

Miljökonsekvenserna för ny godsterminal får
bedömas vid en eventuell framtida fördjupad
utredning.
För Siljansregionen är det även av vikt att kunna
behålla Mora-Siljan flygplats. Översiktsplanen
lyfter fram betydelsen av detta.

Den 21 juli 2004 kompletterades PBL om att vid
upprättande av översiktsplan ska bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivning i 6 kap. 1118 och 22 §§ miljöbalken tillämpas om planen
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
För översiktsplaner som har påbörjats före den
21 juli 2004, vilket gäller denna plan och som
antas före den 21 juli 2006, gäller övergångsregler. Enligt övergångsregler behöver inte miljö-

Utveckling av Siljansområdet
Siljansområdet är av riksintresse för friluftslivet
(F-13 Siljansområdet) och riksintresse för turism
och friluftsliv (Siljansområdet) enligt 4 kap 2 §
MB.
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Samarbetsprojektet Leva vid Siljan ska bland
annat underlätta näringslivets nyrekrytering. För
att klara den nödvändiga nyrekryteringen måste
traktens fördelar ur både boende- och arbetssynpunkt tas tillvara.

siktsplanearbetet har bestått av både kvinnor och
män. Arbetsgruppen har också haft en stor
åldersspridning. Även de som medverkat från
övriga förvaltningar har varit både män och
kvinnor.

I översiktsplanen redovisas rekommendationer
för utvecklingen inom Siljansområdet inom
Mora tätort och de större byarna (Bs-områden).
Rekommendationerna bedöms kunna bidra till
en positiv bebyggelseutvecklingen inom
området.

Sammansättningen av arbetsgrupp och medverkande förvaltningar i översiktsplanearbetet bedöms bidra till att planen getts en inriktning där
även jämställdhetsperspektivet beaktas.
Kommunens befolkningsstatistik, som redovisas
i planen, visar på att andelen unga vuxna mellan
20-40 år – både män och kvinnor – är lägre i
kommunen än i övriga landet. Det innebär att de
unga flyttar från kommunen. I planeringen är det
därför viktigt att ha med frågor som gör kommunen attraktiv för unga vuxna. Möjlighet till högskolestudier och tillgång på lämpliga bostäder är
två viktiga frågor som har lyfts fram i översiktsplanen.

För utveckling av Siljansregionen är det viktigt
att utbildningsmöjligheterna säkras och utvecklas. Detta sker främst genom andra handlingsprogram och kommunala beslut än översiktsplanen. Översiktsplanen beskriver dock vikten
av goda utbildningsmöjligheter.

Utveckling av turismen

En långsiktig satsning på utveckling av högskoleutbildning och bostäder för ungdomar bedöms till viss del kunna minska utflyttningen av
unga vuxna, men det viktigaste är att kommunen
upplevs som attraktiv att flytta tillbaka till efter
genomgången utbildning.

Siljansbygden med dess särpräglade natur- och
kulturlandskap är ett populärt turistmål under
både sommaren och vintern. Förlängning av
säsongerna är viktig, det kan t ex ske genom
utveckling av svampplockning och fiske. Även
ökad tillgänglighet till befintliga naturreservat
kan innebära utveckling av turismen.

En bra utbyggd kollektivtrafik är viktig för både
kvinnor och män. Enligt undersökningar reser
kvinnor ofta kortare sträckor än män, men ägnar
lika mycket tid åt resande eftersom de åker mer
kors och tvärs mellan olika anhalter och med
transportmedel som inte är så snabba. I översiktsplanen redovisas förslag till utbyggnad av
resecentrum vid Mora järnvägsstation (Bs 1A
Stranden Östra).

Samtliga naturreservat har betecknats som Snfområden, vilket innebär skogsmark med höga
natur- och friluftsvärden. Genom att betona att
dessa områden inte enbart har höga naturvärden
lyfts frågan om områdenas värde för friluftslivet
fram tydligare.
Den stora satsningen på utveckling av vildmarksturism kommer att ske inom Snf 1 Ovansiljans Vildmarksområde. Där pågår arbete med
att bilda ett naturreservat som omfattar stor del
av norra Mora kommuns vildmarksområde.

En utbyggnad av resecentrum bedöms vara
positiv för kollektivtrafiken och därmed även
förbättra för kvinnor, som i större utsträckning
nyttjar kollektivtrafiken.

Bildande av naturreservat särskilt inom Snf 1
bedöms kunna bidra till utökad turism och
småskalig näringsutveckling i norra delen av
kommunen.

9.3

Standardhöjning för väg 70 samt Dalabanan mot
Stockholm är andra viktiga faktorer för att göra
Mora attraktivt som bostadsort för unga vuxna.
Översiktplanen understryker vikten av goda
kommunikationer.

Jämställdhetsaspekter

Den inledande portalparagrafen till plan- och
bygglagen anger att syftet med lagen är att bl a
främja en samhällsutveckling med jämlika och
goda sociala levnadsförhållanden. Fysisk planering bör ha ett jämställdhetsperspektiv som
främjar jämställdheten mellan kvinnor och män.

9.4

Barnaspekter

Enligt kommunens barn- och ungdomsplan är
följande frågor viktiga (se även kapitel 4.1):
•
•

I samband med fysisk planering är det därför
viktigt att även kvinnors kunskap, erfarenheter
och synsätt används för att skapa ett bredare och
bättre beslutsunderlag. Arbetsgruppen för över-

•
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goda förutsättningar till stimulerande fritid
boendemiljöer med möjlighet till trygg lek
och träffpunkter
yttre och inre miljöer ska utformas på ett
miljövänligt sätt
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närhet till sjöar, vattendrag och strövområden
fler mindre lägenheter
trafiksäker miljö

Rekommendationerna för Bs-områdena bedöms
kunna bidra till ett varierat boende och stärka
boendekvaliteten i byarna.
För Mora tätort (Bs 1) redovisas utbyggnadsområden för bostäder, verksamheter och kommunikationer. I rekommendationerna för Mora tätort
anges vikten av att tillkommande bebyggelse
utformas med kunskap, omtanke och respekt för
tidigare generationers planering och byggande.
Utvecklingsmöjligheterna för Stranden Östra
och Saxviksområdet beskrivs särskilt.

9

Konsekvenser

Utformningen av goda boendemiljöer betonas i
översiktsplanen, se bl a kapitel 4.1 Boende och
livsmiljöer.
Vision Saxviken i Bs 1 innebär t ex att rekreationsmöjligheterna för både barn och vuxna
förbättras i direkt anslutning till centrala Mora.
Utformningen av boendemiljöer regleras närmare vid detaljplaneläggning.

Rekommendationerna i Bs 1 bedöms bidra till
utvecklingen av ett vackert, attraktivt Mora
centrum.

I översiktsplanen värnas om tillgången till natur
med möjlighet till friluftsliv inom i första hand
Snf-områdena.

Differentierat näringsliv

I översiktsplanen framhålls vikten av trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder och då främst separata gång- och cykelvägar, se kapitel 4.5 Kommunikationer.

Tillgång till planlagd mark för industri och kontor är viktig för utvecklingen av näringslivet. I
utkanten av Mora centrum har kommunen
iordningställt industrimark. Industriområdena är
utbyggda med vägar, industristickspår m m för
att möjliggöra snabba etableringar. Industrimark,
som ännu inte är ianspråktagen, finns på Heden,
Örjastäppan och Vattumyren. Under kapitel 4.2
redovisas översiktligt tillgänglig industrimark.
Även inom några av Bs-områdena finns tänkbar
placering av verksamhetsområde redovisat.

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att
barns och ungdomars behov tillgodoses i den
fysiska miljön. Den största påverkan på den
fysiska miljön sker i senare planeringsskeden.

9.5

Tätorts- och landsbygdsutveckling

Det regionala tillväxtprogrammet, ramprogram
för att främja näringslivsutvecklingen i Moras
byar, träkraft Siljan och Framsyn Dalarna är
några insatser som görs för att stärka näringslivet inom Siljansregionen. Turismens möjligheter bör också tas till vara.

Bebyggelsestruktur och goda
bostadsmiljöer
Målen för översiktsplanen är att Mora ska vara
en kommun med god livskvalitet i en attraktiv
Siljansregion. Det innebär att planen ska:
•

ge förutsättningar för ett varierat boende som
präglas av trygghet, integrering och social
mångfald med möjligheter till arbete, utbildning, vård och omsorg samt fritidsaktiviteter.

•

stödja utvecklingen av ett vackert, attraktivt
Mora centrum, som präglas av ett rikt utbud
på bostäder och service.
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Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till ett
differentierat näringsliv genom att framhålla
vikten av ny industrimark samt att lyfta fram de
program för näringslivsutveckling som finns
inom kommunen.

Turism och fritidsområden
En viktig del i landsbygdsutvecklingen är utveckling av turismen, se ovan under kapitel 9.2.

stärka boendekvaliteter i byarna, genom att
bevara och utveckla karaktärsdragen i bebyggelsen och så långt som möjligt underlätta att bygga och bo i byar och på landsbygden.

Mora kommun är rik på strövområden för friluftsliv. I översiktsplanen redovisas ett stort
antal Snf-områden. Dessa områden är, liksom
många Sn-områden, en tillång för friluftslivet.

Delområdesbeskrivningarna (Bs) för Mora tätort
och de större byarna i kommunen beskriver
möjlig utveckling i dessa orter. Rekommendationer syftar till att främja möjligheterna till
mindre etableringar av bostäder och till viss del
även verksamheter.

Kommunens många sjöar och vattendrag är en
stor tillgång för friluftsliv både sommar- och
vintertid. I rekommendationerna för Bs 1 Mora
tätort framhålls möjligheterna att ta tillvara och
utveckla kvaliteterna för tätortsnära friluftsliv
vid Saxviken.

•
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Areella näringar

Rekommendationerna för bl a Snf-områden och
visionerna för Saxviken bedöms bidra till
utvecklingen av turism och fritidsområden.

9.6

juni 2006

Jord- och skogsbruket är betydelsefulla näringar
i kommunen. Näringarna och generella riktlinjer
för dessa ges i kapitel 4.9.

Övriga allmänna
intressen

Huvuddelen av kommunens markyta nyttjas för
skogsbruk. Skogsvårdslagen ger ramarna för hur
skogsbruket ska bedrivas. De rekommendationer
som ges i översiktsplanen syftar till att bidra till
att på lång sikt säkerställa att skogar och skogsmarks värde skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras liksom kulturvärden
och möjlighet till friluftsliv.

Nedan beskrivs kort konsekvenserna för allmänna intressen, som inte behandlats i kapitel 9.19.5 med riktlinjer eller rekommendationer som
bedöms ge större påverkan (positiv eller negativ).
En samlad bedömning av påverkan på miljökvalitetsmålen behandlas under kapitel 9.7.

Även jordbruk är av stor betydelse för att bibehålla odlingslandskapet, som inte bara är av
betydelse för näringen i sig utan även viktigt för
biologisk mångfald samt för turism och friluftsliv. Lokalisering av ny bebyggelse bör ske på
sådant sätt att inte jordbruket hindras.

Konsekvenser för riksintressena redovisas under
kapitel 9.8.

Natur, kultur och friluftsliv
I översiktsplanen beskrivs de områden som har
höga natur-, kultur- eller friluftsvärden. Dessa
områden redovisas i översiktsplanen som Bk-,
Sn-, Snf-, Sf-, Sk-områden. För dessa områden
ges rekommendationer som syftar till att behålla
de utpekade värdena.

9

Generella riktlinjer och områdesrekommendationer bedöms kunna bidra till att förutsättningarna för jord- och skogsbruket inte försämras.

Konsekvenser

Översiktsplan för Mora kommun

Översvämningsrisker
Risker för översvämning utmed Österdalälven
och Siljan behandlas relativt ingående, dels med
generella riktlinjer i kapitel 5.8, dels under
respektive Bs-område som berörs. Riskerna i
Mora tätort har särskilt redovisats.

Dessutom ges generella riktlinjer och rekommendationer för mindre områden med natur-,
kultur- eller friluftsvärden, när dessa ligger
insprängda i andra delområden.
Bildande av naturreservat pågår för Ovansiljans
Vildmarksområde (Snf 1), Kallbolsfloten
(Snf 6), Hemusområdet (Snf 8), Gessi (Snf 11),
Hartjärnsberget (Snf 12), Nordbläster (Snf 14)
och Alderfljot (Snf 15). Enligt rekommendationerna bör bildande av naturreservat övervägas för
Lämmelkölen (Snf 16).

Riktlinjerna och rekommendationerna bedöms
kunna bidra till att på sikt minska konsekvenserna av översvämningar på bostäder och andra
anläggningar.

Strandskydd
Under kapitel 6.2 redovisar kommunen sitt generella ställningstagande till strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken. Kommunen anser
att tillämpningen av de generella strandskyddsbestämmelserna måste ske differentierat.

För fäbodar och bebyggelseområden med utpekade kulturvärden ges rekommendationer om
bebyggelselokalisering och underhåll samt hänsyn till kulturlandskapet i Bk-områdena. Rekommendationer finns även för skogsmark med höga
kulturvärden (Sk-områden).

Översiktsplanen bedöms kunna bidra till ett förnyat synsätt på hantering av bebyggelse i närhet
till sjöar och vattendrag, så att dessa ärenden kan
hanteras på ett mer differentierat sätt.

Värdenas fortbestånd är i stor utsträckning beroende av hur jord- och skogsbruket bedrivs. I
översiktsplanen ges framför allt riktlinjer för
skogsbrukets hänssynstagande till värdefulla
naturmiljöer men även till kultur och friluftsvärden.

Försvarets intressen
Försvarsmaktens intressen har inarbetats i översiktsplanen.

Genom de rekommendationer som finns i
översiktsplanen bedöms förutsättningarna i viss
mån förbättras för att områden som har höga
natur-, kultur- eller friluftsvärden kan skyddas
och bevaras.

Översiktsplanen bedöms medverka till att försvarets intressen kan tillgodoses på lång sikt.
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Vindkraft

Myllrande våtmarker

Mora kommun är positiv till vindkraft i den mån
en etablering inte står i konflikt med andra
väsentliga intressen. Tre områden har redovisats
som värdefulla för etablering av vindkraft
(Se 1 - 3).

Se under Kommunala miljömål, Våtmarker.
Ingen övergödning
Målet innebär att halterna av gödande ämnen i
mark och vatten inte ska negativt påverka människors hälsa, förutsättningarna för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

9

Konsekvenser

Preciseringen av hur utbyggnad av bl a vindkraft
kan ske, bedöms bidra positivt till miljökvalitetsmålet för en god bebyggd miljö vad gäller delmålet effektiviserad energianvändning.
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Detta har inte bedömts vara en fråga för översiktsplanen utan får hanteras i annan ordning.

Nationella, regionala
och kommunala miljökvalitetsmål m.m.

Bara naturlig försurning
Målet innebär att de försurande effekterna av
nedfall och markanvändning ska underskriva
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.

Nationella miljökvalitetsmål
Frisk luft
Målet innebär att luften ska vara så ren att
människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Översiktsplanen redovisar ett
utdrag ur den första heltäckande analys av luftkvaliteten som genomförts i dalarnas större
tätorter. Nuvarande och framtida miljömål och
miljökvalitetsnormer för årsmedelhalten av
kvävedioxid bedöms uppnås i Mora centrum.
Bensenhalten måste dock sänkas något för att
det långsiktiga miljömålet (Dalarnas miljömål)
ska kunna uppnås om en generation (cirka 25
år).

Översiktsplanen redovisar översiktligt försurning av mark och vatten i kapitel 5.9. Behov av
kalkning redovisas för V-områdena.
Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att
miljömålet uppfylls.
Levande skogar
Se under Kommunala miljömål, Skogar.
Ett rikt odlingslandskap
Se under Kommunala miljömål, Odlingslandskap.

Vägtrafiken utgör den största lokala källan till
luftföroreningar i Mora, med ett genomförande
av den föreslagna förbifarten norr om centrala
Mora kan luftföroreningarna i Mora centrum på
sikt komma att minska.

God bebyggd miljö
Av de 15 nationella miljökvalitetsmål som
regeringen fastställde 1999 har målet god
bebyggd miljö varit särskilt viktigt att behandla
i översiktsplanen. Se kapitel 3.4

Översiktsplanen bedöms i viss mån medverka
till måluppfyllelsen.
Grundvatten av god kvalitet

Delmålet planeringsunderlag
Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för bl a bostäder, arbetsplatser, service och
kultur, minskad biltrafik, tätortsnära grön- och
vattenområden samt effektiviserad energianvändning.

Se under Kommunala miljömål, Sjöar och
vattendrag.
Levande sjöar och vattendrag
Se under Kommunala miljömål, Sjöar och
vattendrag.

I översiktsplanen föreslås ett resecentrum i
centrala Mora, utveckling av gång och cykelvägar samt en förtätning av bebyggelsen i
centrala Mora.
Tips: Mer information om luftföroreningar finns i miljö- och naturvårdsplan för Mora kommun 2001-2005 samt på
kommunens hemsida: www.mora.se klicka sedan vidare till miljö och hälsoskydd. Dalarnas luftvårdsförbund
bevakar och informerar om luftkvalitén i länet, se : www.dalaluft.com .
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Vidare ges rekommendationer i Bs-områdena för
hur de kulturhistoriska och estetiska värdena ska
tas till vara och utvecklas. Rekommenationer att
upprätta att gestaltningsprogram för centrala
Mora har också införts.
Utvecklingen av Saxviksområdet kommer att
förbättra kontakten med vattnet och utveckla
möjligheter för tätortsnära rekreation och
attraktivt boende.
Vidare föreslås en utbyggnad av vindkraften
Översiktsplanen bedöms bidra till att delmålet
uppnås.
Delmålet kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

juni 2006

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att
miljömålet uppnås. Styrningen av detta delmål
sker främst i annan ordning än i översiktsplanen.
Delmålet energianvändning m m i byggnader
Miljöbelastningen från energianvändningen i
bostäder och lokaler minskar och är lägre år
2010 än år 1995. Detta ska bl a ske genom att
den totala energianvändningen effektiviseras för
att på sikt minska.

Delmålet god inomhusmiljö
År 2020 ska byggnader och deras egenskaper
inte påverka hälsan negativt. Därför ska det
säkerställas att: samtliga byggnader där
människor vistas ofta eller under längre tid
senast år 2015 har en dokumenterat fungerande
ventilation, radonhalten i alla skolor och
förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft
och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är
lägre än 200 Bq/m3 luft.

Se under Regionala miljökvalitetsmål.
Delmålet buller
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska
ha minskat med 5 % till år 2010 jämfört med år
1998.
Översiktsplanen belyser bullerfrågan och anger
de riktvärden för buller som gäller. I översiktsplanen föreslås en förbifart norr om centrala
Mora som kommer att avlasta centrum från bl a
tung genomfarts och därmed minska trafikbullret.

I översiktsplanen ges rekommendationer för en
god inomhusmiljö. Vid bygglovprövning kräver
kommunen generellt att byggnader uppförs
radonsäkert om inte särskild radonundersökning
har genomförts. Kommun rekommenderar alla
ägare av småhus att mäta radonhalten i inomhusluften och alla fastighetsägare med egna borrade
brunnar att analysera radonhalten i grundvattnet.

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att
delmålet uppnås.
Delmålet uttag av naturgrus
År 2010 ska uttaget av naturgrus i landet vara
högst 12 miljoner ton per år.

Översiktsplanen bedöms bidra till att delmålet
uppfylls.
Giftfri miljö

I översiktsplanen ges rekommendationer för
värdefulla ämnen och material. Uttagen av
naturgrus och antalet naturgrustäkter ska minska
till dess att naturgrus bara används till ändamål
där alternativ, i första hand krossberg, inte kan
komma ifråga. Tillgången på lämpligt berg att
krossa till makadam är mycket god i Siljansregionen.

Målet innebär att miljön ska vara fri från ämnen
och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa
eller den biologiska mångfalden.
Översiktsplanen redovisar översiktligt förorenad
mark i kapitel 5.7.
Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att
miljömålet uppfylls.

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att
delmålet uppfylls.

Säker strålningsmiljö

Delmålet avfall och avfallsdeponier
Mängden deponerat avfall ska minska. Samtliga
avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått enhetlig standard och uppfyller högt uppställda
miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om
deponering av avfall.

Målet innebär att människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning i den yttre miljön. Enligt
regeringens delmål ska riskerna med elektromagnetiska fält kontinuerligt kartläggas och
nödvändiga åtgärder vidtas i takt med att eventuella risker identifieras.

Översiktsplanen belyser den avfallsplan som
upprättats i kommunen som anger att mängden
avfall som förs till deponering ska minimeras.

I översiktsplanen redovisas gällande riktvärden
och kunskap om hälsoaspekter vad gäller
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Styrningen av detta mål sker i annan ordning än
i översiktsplanen.
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elektromagnetisk strålning samt osäkerhet
beträffande denna kunskap.

tioner innebär bl a att bebyggelsen bör lokaliseras till befintliga strukturer.

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att
miljömålet uppfylls.

Översiktsplanen bedöms bidra till att miljömålet
om att värna Siljansområdets unika agrara
strukturer uppfylls.

Skyddande ozonskikt

Kommunala miljökvalitetsmål

Målet innebär att ozonskiktet ska utvecklas så att
det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Odlingslandskapet
Målet är att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och värnas.

9
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Detta har inte bedömts vara en fråga för översiktsplanen utan får hanteras i annan ordning.
Begränsande klimatpåverkan

Nästan all jordbruksmark ligger i anslutning till
Siljan och Orsasjön och de byar som har beskrivits i Bs-områdena. Rekommendation finns
att jordbruksmarken inte ska planteras igen med
barrskog. Förslag finns på att i viss mån bygga
bostäder på jordbruksmark, men samtidigt ges
rekommendationer för att begränsa spridningen
av bebyggelsen i odlingslandskapet.

Målet innebär att växthusgaser i atmosfären ska
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig.
Se under Kommunala miljömål, energimål.
Kommunen bedömer att följande nationella
miljömål inte berörs:

För de fäbodar som har odlingsmark som ingår i
länets bevarandeprogram finns rekommendationer för att den öppna marken och värdefull
ängs- och betesmark hålls i hävd och att denna
mark inte bebyggs.

• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Storslagen fjällmiljö

Regionala miljökvalitetsmål
De miljömål som finns för Dalarna är en precisering och anpassning av de nationella miljökvalitetsmålen.

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att
miljömålet uppfylls, trots att viss utbyggnad kan
komma att ske på odlingsmark. Detta miljömål
uppfylls främst genom jordbrukspolitiska åtgärder.

I miljömålen för Dalarna har särskilt lyfts fram
att värdefulla fäbodmiljöer och finnbosättningar
ska skötas så att kulturmiljövärdena bevaras och
förstärks.

Skogar
Målet är att skogar och skogsmarks värde för
biologisk produktion skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

I översiktsplanen har särskilda rekommendationer getts för fäbodmiljöer med höga kulturvärden (Bk-områden). Den för Siljansregionen
unika timmerhusbebyggelsen lyfts fram samt
behov av att skydda denna.

I översiktsplanen redovisas den skogsmark som
har särskilt höga värden ur natur-, kultur- och
friluftslivssynpunkt (Sn-, Snf-, Sf- och Sk-områden). För dessa områden ges rekommendationer
som avser att bidra till att långsikt bevara värdena. Även för övrig skog, som även den är
värdefull vad gäller biologisk mångfald, friluftsliv och kulturmiljö, ges generella hänsynsrekommendationer.

Översiktsplanen bedöms bidra till att miljömålet
angående kulturmiljövärden i fäbodar uppfylls.
I miljömålen för Dalarna lyfts även Siljansområdets unika agrara brukningsstrukturer fram. I
målet anges att dessa ska vara kartlagda senast
2010.
En sådan kartläggning bedöms ligga inom
statens ansvarsområde. Kunskap om detta finns
dock till del genom de kulturmiljöinventeringar
m m som genomförts inom kommunen.

I översiktsplanen anges inom vilka områden
kommunen vill ha samråd enligt 12 kap 6 §
miljöbalken beträffande skogsbruksåtgärder.

I översiktsplanen ges rekommendationer för hur
ny bebyggelse ska lokaliseras i byar, fäbodar
och landsbygden i övrigt. Dessa rekommenda-

Skogsmark kan i viss mån komma att beröras av
utbyggnad av förbifart vid Mora och Färnäs
samt bostadsutbyggnad i Mora tätort. Utbyggnad
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av vindkraft bedöms i liten mån påverka
skogsbruket negativt.

Energimål
Det övergripande målet är att kommunen har ett
uthålligt energisystem med bl a effektiv energianvändning med i första hand förnybar energi.

Översiktsplanen bedöms bidra till att miljömålet
uppfylls.

I översiktsplanen beskrivs energiförsörjningen i
kapitel 4.11. Tre områden har redovisats som
värdefullt för etablering av vindkraft (Se 1-3).

Våtmarker
Målet är att våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet bibehålls och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Översiktsplanen bedöms bidra till att miljömålet
uppfylls.

Våtmarker som ingår i myrskyddsplanen eller
ingår i länets våtmarksinventering och är av
klass 1 och 2 omfattas av rekommendationerna
för skogsmark med höga naturvärden (Sn- eller
Snf-områden). I dessa områden bör skogsbruk
bedrivas med särskild hänsyn, vilket bl a innebär
att dränering eller torvtäkt inte bör ske. I dessa
områden bör vid skogsbruksåtgärder samråd ske
med kommunen enligt 12 kap. 6§ miljöbalken.

Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas
utifrån de förändringar som föreslås i översiktsplanen. Bensenhalten måste dock sänkas något
för att det långsiktiga miljömålet (Dalarnas
miljömål) ska kunna uppnås om en generation
(cirka 25 år).

Ett stort antal våtmarker av klass 3 och 4 finns
inom S-områden. Även i dessa områden finns
rekommendationer för att skogsbruk bör
bedrivas med hänsyn till de naturvärden som
finns i området.

9.8

Riksintressen

I kommunen finns följande riksintressen enligt 3
kap. miljöbalken:
• väg 45 och 70

Översiktsplanen har inte behandlat våtmarker i
odlingslandskapet.

• Dalabanan

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att
miljömålet uppfylls.

• Friluftslivet; Rotälven – Anjosvarden och
Siljansområdet, se kapitel 4.5

Sjöar och vattendrag

• Naturmiljö; 16 delområden, se kapitel 4.7

Målet är att sjöar och vattendrag är ekologiskt
hållbara och att dess variationsrika livsmiljöer
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhållande funktion bevaras
samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv
värnas.

• Kulturmiljö; 12 delområden, se kapitel 4.8
• Elanläggning i Johannisholm, se kapitel 4.11
Samtliga riksintressen beskrivs i översiktsplanen
och rekommendationer ges för att värna om
dessa områdens särskilda värden.
För att på lång sikt säkerställa förbättrad funktion för väg 45 och 70 vid passagen av Mora
tätort har förslag till framtida vägkorridorer lagts
ut i översiktsplanen (Bs 1).

De stora sjöarna Siljan och Orsasjön samt Spjutmosjön är utlagda som V-områden med särskilda rekommendationer. Utöver dessa ges rekommendationer för 14 vattendrag som ingår i andra
delområden och som sammanfaller med den
nationella kalkningsplanen. Vattendragen har
pekats ut som särskilt viktiga för reproduktion
av öring.

Länsstyrelsen har efter uppslag från kommunen
redovisat ett förslag till nytt riksintresse för
kulturmiljövården i centrala Mora. Kommunen
har en avvikande uppfattning om hur detta
område bör avgränsas, se Bs 1.

I översiktsplanen redovisas vattentäkter och områden som utgör grundvattenresurser.

Länsstyrelsens förslag till utvidgning av riksintressena för kulturmiljön i Färnäs (K74) samt
att riksintresset för Sollerön och Gesunda (K69)
utvidgas så att det blir ett sammanhängande
område som även omfattar Isunda-Ryssa har
inarbetats i översiktsplanen.

Inom kommunen pågår arbete med att ta fram en
vattenplan.
Översiktsplanen bedöms bidra till att miljömålet
uppfylls.

I översiktsplanen redovisas förslag på utvidgning av riksintresset för friluftsliv Siljansområdet (F13) så att det omfattar hela Snf 7.
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I översiktsplanen ges förslag till förändring av
det område med särskilda hushållningsbestämmelser och som är av riksintresse för turism och
friluftsliv enligt 4 kap. 2§ miljöbalken, Siljansområdet. Den avgränsning som redovisas av
länsstyrelsen bygger på den planering som
genomfördes gemensamt av de fyra Siljanskommunerna under början av 1980-talet. I denna
översiktsplan redovisas förslag till justeringar av
denna gräns, se Snf 7 samt S 4 och S 5. Det
innebär att området som omfattas av bestämmelserna enligt 4 kap. 2§ miljöbalken kommer
att överensstämma med riksintresset för friluftsliv förutom att även Vasaloppsspåret med
byarna Gopshus och Oxberg ingår i området.

9

Konsekvenser

Kommunen anser att riksintresset för naturvård,
Rotälven-Rymman-Dyverdalen bör utvidgas så
att det ansluter mot naturreservatet för Anjosvarden, se Snf 3.
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Innehåll
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Handel

UNDERLAG

Detaljhandeln i Dalarna – drivkrafter och
effekter, Länsstyrelsen i Dalarnas län, rapport
2002:14, november 2002.

Generellt
Länsstyrelsens RUM-material (regionalt
planeringsunderlag).

Detaljhandeln i Dalarna – handelsplanering i
Sverige och andra regioner i Europa –
erfarenheter och goda exempel, Länsstyrelsen i
Dalarnas län, rapport 2002:15, november 2002.

Länet, regionen
Dalarnas miljömål. Länsstyrelsen Dalarnas län
och Skogsvårdsstyrelsen Dalarna-Gävleborg.
Rapport 2003:19.

Strategifrågor för etablering av handel och
annan verksamhet i anslutning till planerad ny
förbifartsled i Mora, Stadsarkitektkontoret
Planenheten, 1999.

Verksamhetsplan Region Siljan 2003-2006.
2003-10-29.

Analys av effekter vid etablering av detaljhandel
i kvarteret Strandens skola i Mora, Gösta
Ekholm, på uppdrag av Stadsarkitektkontoret i
Mora, 2002.

Befolkning
Förfrågan om befolkning i Mora kommun.
Material från SCB (1990-2003). Från AnnMarie Eriksson Tekniska förvaltningen.

Kommersiellt utvecklingsprogram för Dalarna
2004-2007, Länsstyrelsen, Region Dalarna,
2004.

Boende och livsmiljö
Bostadsmarknadsläget i Dalarna 2004-2005
-resultat av en bostadsmarknadsenkät,
Länsstyrelsen Dalarnas län.

Fritid och rekreation
Mora kultur- och fritidsguide 03-04. Producerad
av kommunmedia, utgiven i samarbete med
Mora kommun, Turism- ungdom och Fritid;
2003.

Statistik från SCB (1990-2003).
Mjuka värden – hårda resultat, om samverkan
kring hälsosam samhällsplanering, Svenska
kommunförbundet och Landstingsförbundet,
2002.

Vatten
PM beträffande varför Mora ska ha en vattenplan. Moravatten AB, 2004.

Föreskrifter och allmänna råd om undanröjande
av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit
allmänheten har tillträde, Boverket, 2003.

Miljö- och naturvårdsplan för Mora kommun
2001-2005. Antagen av Mora KF 2001-09-17.

Barn- och Ungdomsplan i Mora kommmun,
Mora kommun 1998.

Natur

Näringsliv och arbetsplatser

Miljö- och naturvårdsplan för Mora kommun
2001-2005. Antagen av Mora KF 2001-09-17.

Regionalt tillväxtprogram för Dalarna 20042007, Region Dalarna 2003.

Fågelskyddsprogram för Mora kommun.
Naturskyddsföreningen, 1995-01-15.

Statistik från SCB (1990-2003).

Skola, vård mm

De mest värdefulla och skyddsvärda naturskogarna i Mora och Orsa, Länsstyrelsen
Dalarnas län, Miljövårdsenheten 2001:01.

Barn- och ungdomsplan i Mora. Antagen av
Mora KF 1998-11-30.

Naturvårdsprogram för Kopparbergs län,
Länsstyrelsen, 1988.

Jämställdhetsplan för Mora kommun. Personalkontoret Mora kommun 2003, reviderad 200312-01.

Dalarnas urskogar, Länsstyrelsen i Dalarnas
län, Miljövårdsenheten, 1997:4.
Våtmarker i Kopparbergs län, Länsstyrelsen i
Kopparbergs län, Miljövårdsenheten 1990:2.
Myrskyddsplanen för Sverige. Naturvårdsverket.
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Underlag

Översiktsplan för Mora kommun

Översiktsplan för Mora kommun

Innehåll

Grushushållningsplan i Siljansregionen. SGU
(Sveriges Geologiska Undersökning), Karin
Grånäs och Åse Sandkvist, Uppsala 1997.

Stöd för miljövänligt jordbruk 2004, Jordbruksverket.

Kultur

Föreskrifter om avfallshantering för Mora
kommun, Kommunfullmäktige § 146 1996-1128.

Kulturmiljöer i Mora kommun – Dalarnas
museums serie av rapporter: 20. Upprättad av
Dalarnas museum på uppdrag av Mora kommun,
Mora 1991. Antagen av kommunfullmäktige
1992-06-22, § 66.

Avfall 2010 verksamhetsplan för Mora kommun.
Preliminär VA-PLAN 2050 för Mora kommun.

Kulturvägar i Dalarna – kulturhistorisk inventering av allmänna vägar. Länsstyrelsen
Dalarna, rapport 2002:21.

Underlag

juni 2006

Miljö- och riskfaktorer
BRÅD, Buller från vägtrafik, allmänna råd
remissutgåva Naturvårdsverket, 1991.

Mora sockenbeskrivningar, del 1-3.

Stabilitetsförhållanden invid Österdalälven,
Hemulån och Orsälven inom Mora kommun.
VBB VIAK, 1992.

Kommunikationer
Trafiknätsanalys Mora. Mora kommun,
remisshandling 27 februari 2003.

Förorenad mark i Dalarna län, en branschvis
inventering av områden där det finns risk för att
marken är förorenad. Länsstyrelsen i Dalarnas
län Rapport 1999:5.

Idéstudie Ny öst-västlig vägförbindelse.
Länsstyrelsen i Dalarna och Trafik och miljö i
norr, februari 2000.

Luftfartens kunskapsunderlag för tillämpning av
PBL och MB, Luftfart och Samhälle rapport
2002:01, 2002:03, 2002:05, 2002:07, 2003:01,
2003:05-2002:08, Luftfartsverket.

Förstudie Väg 946 Förbifart Vinäs, Vägverket
2004.
Förstudie, Väg 1001, Delen Frostkitten –
Våmhus, Vägverket, Samrådshandling februari
2001.

PM, Luftkvalitén i Dalarnas tätorter, Dalarnas
luftvårdsförbund och Länsstyrelsen Dalarna,
2004.

Markanvändningen i järnvägens närhet.
Banverket, version 2004-10-12.

Restaureringsplan för kalkade naturvatten i
Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret i
Mora och Orsa, 1997.

Trafik för en attraktiv stad (TRAST), Boverket,
Svenska kommunförbundet,Vägverket, Banverket, 2004.
Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik- Riktlinjer och tillämpning, Banverket,
2002.

Inventering av skjutbanor i Kopparbergs län,
information från Länsstyrelsen i Kopparbergs
län, Naturvårdsenheten, Elisabeth Sönnergren,
Falun 1982.

Dalabanans intressenter, Delrapport 1, Vision
för framtida persontrafik, Intresseföreningen
Dalabanan, 2004.

Landsbygdsutveckling och
översiktsplanens delområden

Värdefulla ämnen och material

Hästar och bebyggelse, Underlag för den fysiska
planeringen, Länsstyrelsen i skåne län, 2004.

Grushushållningsplan i Siljansregionen. Karin
Grånäs och Åse Sandkvist, Uppsala 1997.

Kulturmiljöer i Mora kommun – Dalarnas
museums serie av rapporter: 20. Upprättad av
Dalarnas museum på uppdrag av Mora kommun,
Mora 1991. Antagen av kommunfullmäktige
1992-06-22, § 66.

Flygradiometriska kartan från Samrådsyttrande,
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU),
2005-04-15.

Bygga i Vår by! Råd och rekommendationer från
Byggnadsnämnden i Mora kommun, Mora
kommun, Stadsarkitektkontoret, Mora 2000.

Teknisk försörjning
Energiplan för Mora kommun 2001-2006.
Antagen av Mora KF 2001-04-02.

Bygga på landsbygden och i Byar, byggnadsnämnden i norra och västra Dalarna, 2002.

Områden av riksintresse för vindkraft,
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2004-03-30.
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Innehåll

Innehåll

Innehåll

Innehåll

Innehåll

Innehåll

Innehåll

Innehåll

1 Inledning: redovisar vad en översiktsplan är, syftet och målen med planen.
2 Utvecklingsfrågor: ger en aktuell och
kortfattad nulägesbeskrivning och lyfter
fram viktiga framtidsfrågor.
3 Hållbar utveckling: redovisar nationella, regionala och kommunala miljökvalitetsmål.
4 Allmänna intressen: ger en redovisning
av de intressen som ska beaktas vid beslut
som rör mark- och vattenanvändningen.
Under varje ämnesrubrik redovisas också
riktlinjer för hur intresset ska beaktas.
5 Miljö och riskfaktorer: redovisar hur
frågor angående miljö, säkerhet och
riskfaktorer ska beaktas.

6 Planer och bestämmelser: redovisar
fördjupade översiktsplaner och detaljplaner samt bestämmelser och
allmänna riktlinjer såsom strandskydd,
bygglov, byggnadsfritt avstånd m m.
7 Landsbygdsutveckling: redovisar riktlinjer för lokalisering och utformning av
ny bebyggelse i byar, fäbodar och på
landsbygden i övrigt.
8 Delområden: redovisar en indelning av kommunen i områden med
rekommendationer för olika allmänna
intressen.
9 Översiktsplanens konsekvenser: redovisar de konsekvenser översiktsplanen
bidrar till.
10 Underlag: redovisar de källor som
använts vid upprättandet av planen.

Översiktsplanen för Mora kommun visar hur mark- och vattenområden
i stora drag kan användas och hur bebyggelsen kan utvecklas under
de närmsta 10-15 åren. I planen ges rekommendationer för olika
delområden. Stor vikt har lagts på att ersätta inaktuella fördjupade
översiktsplaner för ett antal byar.
Planen är i första hand tänkt att fungera som ett digitalt dokument, men
en begränsad upplaga kommer också att tryckas.

För mer information kring planen kontakta
Stadsarkitektkontoret Mora kommun 792 80 Mora
tel: 0250-262 50
Epost: stadsark@mora.se
www.mora.se

Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 164

Jugåskölen-Lödersjön-Pellkölen

Innehåll

Kommun: Mora (2062), Malung (2023), Vansbro (2021)
Kartblad: 13D NO, 13E NV
Area: 2280 ha, varav ca 2180 ha land och ca 100 ha vatten.
Naturgeografisk region: 30a Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala
skogsområden.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Landskapsformer: Bergkullslätt
Riksvärde
Myrkomplex

Mosse av nordlig typ
Sumpskog
Topogent kärr
Sträng-flarkkärr
Fauna

Värdeomdöme: Jugåskölenområdet är ett myrkomplex bestående av flera värdefulla
delområden: mosse av nordlig typ, sumpskog, topogent kärr och sträng-flarkkärr.
Pellkölsområdet är ett variationsrikt myrkomplex med höga ornitologiska värden.
Nybodkölsområdet är ett flackt myrkomplex med stor myrvariation. Delar av myrarna
har stort ornitologiskt värde med arter som trana, storspov, ljungpipare och gluttsnäppa.
Huvudkriterier: A, B, D
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, representativitet, funktion –
betydelse för flora och fauna.
Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzon bör ej utföras.
Säkerställande: 53 ha i den nordligaste änden av området är med stöd av MB 7 kap 28 §
avsatt som Natura 2000-området SE0620191 Bötåberget.
Områdets huvuddrag
Jugåskölen-Bötsjökölen-Västra delen av Nybodkölen: I ett svagt kuperat landskap med
drumlinliknande former norr om Lemberget ligger ett stort myrkomplex runt den
centrala Bötsjön. Myrarna domineras av triviala mjukmattekärr. Söder om Bötsjön
ligger ett stort lösbottenkärr som mot skogsmarken i söder övergår i fastmattor. Längs
den lilla bäcken genom Bötsjökölen utbreder sig sumpkärr. Ett välutbildat flarksystem
med kärrsträngar dominerar de centrala delarna av Porsmyrkölen. Bäckarna som
dränerar myren norrut till Öjen omges till delar av björkskog av sumpskogstyp. Förutom
några diken i söder är myren intakt.
Nybodkölen-Tranukölen-Ärjmyrkölen: Även denna myr ligger i ett flackt landskap
genomdraget av drumliner, och med stort myrvariation mellan de barrskogsklädda

moränryggarna. En stor del av myrarna präglas av blöta myrtyper, där vackra strängflarkkomplex utbreder sig i vattenbanorna. Speciellt välutbildade är de på Nybodkölen i
väster, där många flarkar intas av djupa gölar. Myrområdena i övrigt intas av fattiga
fastmattekärr av blåtåteltyp och rismossar av hjortrontyp med stor andel mjukmattor.
Sydost om Myckelåstjärnen utbreder sig ännu ett blött myrområde, här uppbyggt av
något mer diffust orienterade skogsbevuxna strängar och lösbottendominerade flarkar.
Västra delen av Tranukölen upptas av ett välutbildat flarksystem. Kärren är i regel
fattiga, men rikinslag förekommer på sina håll med ängsnycklar, brunag, strandlummer
och myggblomster. Klibbal är också noterad från området. Myren är orörd förutom en
stor kraftledning som tvärar myren i östra delen. Stort ornitologiskt värde med arter som
trana, storspov och gluttsnäppa.
Pellkölen-Starrbäckskölen: En liten dalgång öster om Lödersjöberget med myrrik
vegetation omväxlande med barrskog och skogsholmar. Skogarna domineras av gran
och friska ristyper, men präglas också av de många gammeltallarna som har en ålder
mellan 200 och 300 år, i vissa fall något äldre. På vattendelaren centralt i dalgången
ligger den blöta Pellkölen. Små fastmarksholmar är vanliga i myren. Den blöta
Pellkölen utgörs av lösbottnar och flarkgölar och genomdras av låga fastmattesträngar.
De västra delarna upptas av en blandning av fastmattor, lösbottnar, små mossar och
enstaka tjärnar. Sönner-Tomterna, norr om Pellkölen, byggs upp av artfattiga
mjukmattekärr och av vidsträckta, svagt lutande mjukmattemossar. Norra delen intas av
den något regleringspåverkade Lödersjön och myrarna i anslutning till sjön. Myrarna
utgörs av mjukmattekärr, men också av mjukmattemossar med rikligt av rissträngar på
de stora mjukmattorna. Starrbäckskölen genomdras av ett blötdråg med blandmyr med
lösbottnar och flarkgölar mellan de tallbevuxna rismossesträngarna. Myrarna har ett
högt ornitologiskt värde med arter som storspov, gluttsnäppa och ljungpipare.
Anmärkningar: Området ingår i länets naturvårdsprogram, objekt 81-83 i Mora
kommun samt objekt 91 i Malungs kommun. Jugåsområdet har VMI-id:13D6J01,
förutom några diken är myren intakt. Pellkölsområdet har VMI-id: 13E5A03, påverkan
av dikning. Nybodkölsområdet har VMI-id: 13E6A02. Östra delen av myrkomplexet
tväras av en stor kraftledning med tillhörande transportväg. I övrigt är myren ostörd.
Referenser
Länsstyrelsen Kopparbergs län, 1990. Våtmarker i Kopparbergs län, Miljövårdsenheten
1990:2.
Rynéus, T, 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. N1988:1, Länsstyrelsen.
Namn: M. Löfroth (1998-01-08), Jenny Sander (2004-01-12)

Innehåll

Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 163

Lybergsgnupen

Innehåll

Kommun: Malung (2023) och Mora (2062)
Kartblad: 14D SO
Area: ca 217 ha, varav 216 ha land och 1 ha vatten
Naturgeografisk region: 32b Norrlands barrskogsområden och bergkullslätter.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Landskapsformer: Förfjällområde
Riksvärde
Blandmyr-komplex

Flora
Fauna

Naturskog
Värdeomdöme:
Toppen av det 657 m höga Lyberget utgörs av en småkuperad, myrrik platå. Granskogar,
vilka mot myrarna ofta är björkrika dominerar skogsbilden. De små myrarna domineras av
fastmattekärr med inslag av rismossar mot sidorna. Både myrarna och skogen inom det
mosaikartade området är helt orörda.
Lybergsgnupen är botaniskt intressant genom förekomsten av extremt artrik flora och
urskogsberoende hotade växtarter. I kärlväxtfloran förekommer för Dalarna mycket sällsynta
inslag som skogssvingel, myskmadra, hässleklocka och gulplister. Den sistnämnda har här
sin nordligaste utpost i landet.
Genom bland annat det markanta avbrottet i landskapet ger bergspartiet upphov till flera
olika biotoper, vilket gör det värdefullt ur faunasynpunkt. Här finns goda förutsättningar
för tjäder, hackspett- och ugglearter.
Huvudkriterier: A, B
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, representativitet.
Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzon bör ej utföras.
Säkerställande: Lybergsgnupen är avsatt som naturreservat med stöd av 7 §, NVL (numera
MB 7 kap 4 §). Området är även avsatt som natura 2000 område (SE0620099
Lybergsgnupen) med stöd av MB 7 kap 28 §.
Områdets huvuddrag:
Lybergsgnupen tillhör övre dalasandstensområdet och är det sydligaste berget som täcks av
särnadiabas. Området domineras av en brant granskogsklädd östsluttning och en myrrik platå
som i huvudsak avvattnas söderut med två bäckraviner. Myrarna domineras av fastmattekärr
och på några ställen finns mindre mossepartier. Platån hyser i övrigt granskog av

fjällskogskaraktär, medan bäckravinerna i söder innehåller frodig granskog av blåbärs-, örtoch ormbunktyp.
Östsluttningens granskog utgör sannolikt en skogsbrandrefugie. Frånvaron av brandpåverkan
under lång tid, goda näringsförhållanden samt skog av urskogskaraktär har sammantaget gett
upphov till unika ekologiska förhållanden vilket gjort det möjligt för
en mångfald av arter att uppträda tillsammans. Det visas bland annat av förekomsten av
långskägg och den för landet nyfunna storporig brandticka.
Den vida utsikten och den imponerande skogen har länge utgjort ett intressant och uppskattat
utflyktsmål för ortsbefolkningen. Dop och friluftsgudtjänster brukar äga rum vid den
markanta bergsklacken med bergsstup i öster.
Anmärkningar:
Lybergsgnupen tillhör klass I i urskogsinventeringen för Kopparbergs län.
VMI-id: 14D0G01. Både myrarna och skogen inom det mosaikartade området är helt orörda.
Referenser: Länsstyrelsen Kopparbergs län, 1990. Våtmarker i Kopparbergs län,
Miljövårdsenheten 1990:2.
Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
Rynéus, T, (o medarb.), 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län N 1988:1
Namn: Maria Jons (1999-02-09), Hannah Persson (2004-01-28)

Innehåll

Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 144

Kallbolsfloten

Innehåll

Kommun: Mora (2062), Orsa (2034)
Kartblad: 14E NO
Area: 760 ha, varav 745 ha land och 15 ha vatten
Naturgeografisk region: 30a Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala
skogsområden.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Landskapsformer: Bergkullslätt
Riksvärde
Myrkomplex
Naturskog

Flora
Fauna
Flora
Fauna

Värdeomdöme: En varierad och i stora delar orörd myr. Rikedomen på blöta myrtyper
torde kunna medföra en värdefull fågelfauna. Träden i skogen bär spår efter bränder.
Området är inte påverkat av moderna skogsbruksmetoder, men spår efter huggningar
finns i kantzonerna. Spår efter bränder förekommer. Förekomsten av gamla träd och
torrakor är stor och här finns bl.a. varglav rikligt.
Huvudkriterier: A, B, C
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, representativitet, funktion –
betydelse för flora och fauna.
Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzon bör ej utföras.
Säkerställande: Södra delen av området omfattas av MB 4 kap 2 §.
Områdets huvuddrag
Kallbolsfloten ligger på en platå av Digerbergakonglomerat omedelbart nedanför det
600 meter höga Kallbolsberget. Med början i Dövtjärnen längst västerut på myren
ringlar den sumpomgärdade Hållvasseln tvärs över myren för att slutligen mynna i
Unnan. Kallbolsfloten omges av stora föryngringsytor som även berör vissa myrholmar.
I sydväst finns ännu vuxen skog kvar. Denna är en barrblandskog av frisk-fuktig typ.
Kallbolsfloten är en ovanligt heterogen myr. Soligena fastmattekärr upptar en stor del
av kanterna mot fastmarken. På andra ställen bildar dock svagt sluttande rismossar av
ljung-dvärgbjörkstyp övergången mot fastmarken. Mer centralt på myren finns plana
tallrismossar och fuscumrismossar. Längst österut finns ett mjukmattekärr med inslag
av rismossevegetation. Det mest markanta på myren är dock de stora lösbottenkärren
med glesa, tallbevuxna strängar. Mellan de två lösbottenytorna finns ett framträdande
dräningsstråk med sumpskog.

Skogen uppträder i flera olika typer: Där finns gammal grov granskog med gott om
döende granar, medelålders tallskog på mager mark, glest tallbevuxen myrmark med en
del torrakor och fin gammal kantzonsskog mellan vägen och myren som i huvudsak
består av gammal klen gran med en del inslag av gammal tall. Här finns även gamla
brandstubbar med spår efter tre bränder och gamla tallågor.
Bland arterna som går att finna inom området finns följande: varglav, violettgrå
tagellav, gränsticka, ringlav, ullticka, tretåig hackspett, videsparv, tornfalk, gråspett,
lodjur och utter.
Anmärkningar: Området ingår i länets våtmarksinventering (obj. nr 73 i Orsa kn).
Referenser
Rafstedt, T, och Bratt, L, 1990: våtmarker i Kopparbergs län, Länsstyrelsen 1990:2.
Turander, P, 1996: Kallbolsfloten - en inventering av de skogliga naturvärdena på
Kallbolsfloten, Länsstyrelsen/Orsa kommun 1996.
Namn: Maria Jons (1999-02-05), Jenny Sander (2004-01-12)
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Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län
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Sollerön

Innehåll

Kommun: Mora (2062)
Kartblad: 14E SO
Area: ca 1928 ha, varav allt är land
Naturgeografisk region: 28b Sydligt boreala kuperade områden
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands kust- och
odlingsbygder
Landskapsformer: Vågig bergkullterräng
Riksvärde
Odlingslandskap

Naturbetesmark

Flora
Fauna

Värdeomdöme: Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet på Sollerön i Siljan,
och med inslag av naturbetesmark med sötvattensstrandäng.
Delvis art- och individrika växtsamhällen med arter som ängsstarr, klubbstarr, hirsstarr,
smalfräken, tagelstarr, ängsnycklar, axag, dvärgigelknopp och trubbnate. Vanliga
vegetationstyper är kalkfuktäng och lågstarräng.
I helhetsmiljön ingår ÄoH-obj. 62-7 (Nörderviken), samt 62-8 (Kularå strand). Förekomsten
av intakt kalkfuktäng, med dess särpräglade och hotade flora, gör Nörderviken till en av
Siljansbygdens mest värdefulla hagmarker. Dess värde som ”slättsjö” för rastande och
häckande fåglar är även mycket stort. De stora botaniska och landskapsbildsmässiga värdena
som det långvariga hävdandet av strändernas starrmarker skapat ökar områdets värde
ytterligare.
Strandbetesmarken vid Kularå är representativ för de tidigare slåttrade stränderna, vilkas
vegetation i Siljanstrakten i övrigt till större delen gått förlorad.
Huvudkriterier: A, C, D.
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, kontinuitet, representativitet, raritet, nyckelområde,
funktion.
Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk och skötsel
av landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets
värden kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift,
skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter
eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.
Säkerställande: Två mindre delar av området är skyddat genom MB 7 kap 28 § som natura
2000 område, SE0620288 Norrviken och SE0620289 Agnmyren. Området omfattas av MB 4
kap 2 §.

Områdets huvuddrag: Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet på Sollerön i
Siljan, och med inslag av naturbetesmark med sötvattensstrandäng.
Sockencentrum med ett flertal byar på den stora kupolformade Sollerön i Siljan. Norr om den
centrala bebyggelsen på ön utbreder sig ett öppet, tilltalande och kuperat odlingslandskap
med vidsträckta vyer. Karaktären är bebyggelsekoncentrationer på öns övre, centrala delar
med åkermarkerna liggande som ett bräm ned mot stränderna. Omfattande sankmarker,
naturliga vid högvatten översvämmade områden. Talrika fornlämningar finns.
På norra Sollerön betas de inre delarna av den grunda och näringsrika Nörderviken. Markerna
har karaktären av kalkfuktängar. Här växer ett stort antal starrarter, bl a länets enda förekomst
av den hotade ängsstarren. Kring midsommar är strandängarna översållade av ängsnycklar.
Nörderviken är en mycket värdefull fågellokal. Särskilt under sträcktid rastar stora mängder
vadare och änder.
Sydväst om Kularå by, når åkermarken ner till den tallbevuxna och steniga strandlinjen.
Den betade åkermarken delas upp av strängar av odlingsrösen. Hela området betas ut till
vattnet och strandpartiet har tack vare hävden utvecklat välutbildade, magra ängstyper.
Här finner man rödvenfriskäng med stagg, knägräs och vårbrodd, lågstarrfuktäng med
blåtåtel, brunört och ärtstarr samt örtrik friskäng med darrgräs, ormrot och rödklint
Anmärkningar: Området ingår i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och
kulturmiljövärden i odlingslandskapet (objekt nummer 62-18), i nationell bevarandeplan för
odlingslandskapet (objekt nummer W6202) samt i länets ängs- och hagmarksinventering
objekt 62-7, 8. Området är även utpekat som riksintresse för friluftslivet (MB 3 kap 6 §) nr
FW-13, Siljansområdet.
VMI-id: 14E 1G01, 14E 1G02, 14E 1G03.
Referenser
Länsstyrelsen Dalarna, 1994: Värdefulla odlingslandskap i Dalarna. Länsstyrelsen 1994.
Falun.
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1993: Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen. Falun.
Naturvårdsverket, 1996: Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Stockholm.
Rynéus, T, (o medarb.), 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län N 1988:1
Namn: Hannah Persson (2004-02-02)
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Näcksjövarden-Näcksjön

Innehåll

Kommun: Mora (2062)
Kartblad: 15E SV
Area: ca 2000 ha, varav 1944 ha land och 56 ha vatten.
Naturgeografisk region: 32a Norra Norrlands barrskogsområden och bergkullslätter.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Landskapsformer: Förfjällområde.
Riksvärde
Blandmyrkomplex
Naturskog

Flora
Fauna
Flora
Fauna

Värdeomdöme: Myrarna vid Näcksjövarden bildar en värdefull skogs-myrmosaik.
Skogen på berget Näcksjövarden och norr därom har naturskogskaraktär med mycket
död ved, vilket är värdefullt för många olika djur och växter. Ovanliga arter som kung
Karls spira, fjällummer, varglav, lappticka och rosenticka kan nämnas.
Huvudkriterier: A, B, C
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, representativitet.
Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzon bör ej utföras. Skogen i området
lämnas till fri utveckling. Värdet kan påverkas negativt av skogsbruk, dikning,
skogsgödsling.
Säkerställande: Området är med stöd av MB 7 kap 28 § avsatt som Natura 2000området SE0620042 Näcksjövarden. Området är också skyddat som naturreservat med
stöd av 7 §, NVL (numera MB 7 kap 4 §).
Områdets huvuddrag
Området består av myrar på Storsvedberget, myrar runt Näcksjön och Näcksjövarden i
sydväst, och har en genuin vildmarkskaraktär.
Storsvedbergets över ytor, söder om Dyverdalen, är mycket myrrika. Myrarna sänker
sig långsamt ner mot sydost och avvattnas av flera småbäckar till Näckån. Myrarna är i
regel plana och domineras av fastmattekärr med stort inslag av små flarkgölsystem och
även lösbottenytor. Området innefattar även flera småtjärnar. Detta är ett variationsrikt
och oskadat myr/skogslandskap med mycket öppet vatten i gölar, tjärnar och bäckar.
Stora förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.
Näcksjön, på 583 m ö h i barrskogslandskapet några km söder om Dyverdalen, omges
av ett antal små myrar. Dessa karaktäriseras av plana fastmattekärr, delvis svagt lutande

och med tämligen rikligt av små lösbotten- och flarkgölar i vattenbanorna. Mot sidorna
uppträder ofta bårder av rismosse med ljung, vilken gradvis övergår i glesa, fuktiga,
höjdlägestallskogar. Söder om sjön uppträder även blåbärsgranskog. Skogarna är till
stor del intakta. I Näcksjön finns rikligt med vattenvegetation, främst utmed stränderna i
norr.
På berget Näcksjövardens södra sluttning växer en frodig naturskog med resliga granar.
Den karaktären beror mycket på diabas i berggrunden och det genomsilande näringsrika
grundvattnet. Själva varden är skogsklädd, söder om toppen i form av en blandskog av
björk och gran med inslag av tall. Skogstypen är karaktäristisk för yngre
höjdlägesskogar på steniga moräner. Norr om toppen glesnar skogen betydligt, och
karaktären blir mer lik den glest beskogade norrländska ljungheden. Där tycks stubbar
saknas helt men de dyker upp på lägre nivåer där skogen tätnar. Till bilden hör typiska
”höjdlägesmyrstackar” som till stor del är övervuxna med blåbärsris. Av växterna kan
nämnas ett par fjällväxter, fjällummer och ripbär, samt ett par arter som föredrar rikkärr;
björnbrodd och kung Karls spira.
Skogen norr om Näcksjövarden är en gammal granskog med mycket snöbrott och lågor.
Där påträffas gränsticka samt skrovellav. På ett litet parti i den grövsta granskogen inom
reservatet hittades rosenticka, ullticka, lappticka, gränsticka och stjärntagging. Torrakor,
vindfällen, toppbrutna träd samt lågor påträffas inom hela reservatet. I fältskiktet växer
ekbräken samt rikligt med andra örter. På de torrare tallområdena växer lavdominerade
torra ristyper. Bland lavarterna kan de mindre vanliga arterna varglav, lunglav,
violettgrå tagellav nämnas.
Vid Näcksjövarden ligger ett stråk med flera små myrar. Myrarna bildar en värdefull skogsmyrmosaik. I öster finns ett soligent rikkärr. De övriga delarna består av en centralt liggande
tjärn och ett par näringsfattiga topogena fastmattekärr. Myrarna omges av urskog.
Anmärkningar: VMI-id: 15E1E01. Inga ingrepp.
Referenser
Länsstyrelsen Kopparbergs län, 1990. Våtmarker i Kopparbergs län, Miljövårdsenheten
1990:2.
Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
Länsstyrelsen Dalarna/Mora kommun, 1994. Skyddsvärd naturskog i Mora.
Miljövårdsenheten 1994:4.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län.
Namn: M. Löfroth (1998-01-08), Jenny Sander (2004-01-12)
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Lövvasselkölen

Innehåll

Kommun: Älvdalen (2039), Mora (2062)
Kartblad: 15E NV
Area: 4099 ha, varav 4080 ha land och 19 ha vatten.
Naturgeografisk region: 32a Norra Norrlands barrskogsområden och bergkullslätter.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Landskapsformer: Förfjäll
Riksvärde
Myrkomplex

Topogent kärr
Sträng-flarkkärr

Värdeomdöme: Lövvasselkölen är ett mångformigt myrkomplex. Topogent kärr och
sträng-flarkkärr kan nämnas bland ingående myrtyper. Delar av myrkomplexet måste
också betraktas som ett för länet ovanligt landskap.
Huvudkriterier: A, B
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, representativitet.
Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzon bör ej utföras.
Säkerställande:
Områdets huvuddrag
Hela området karaktäriseras av ett jättekomplex av myr och skog i blandning. I alla
dalgångar och sänkor har skogen fått ge vika för en omfattande försumpning och
myrbildning. Ur myrarna reser sig mjukt formade bergshöjder av granit eller porfyr.
Skogen på bergen utgörs av glesa barrskogar som på stora arealer, t ex Stor-Björnåsen,
glesnar till rena impediment och kalmarker. Dessa hedar domineras ofta av ljung.
Skogens gleshet beror på avverkningar, mest dimensions- och blädningshuggningar,
men också ekologiska faktorer som skogsbränder, rotkonkurrens, magra
markförhållanden och höjdläget med ett svårt klimat.
Nedan beskrivs ett antal myrar som ingår i området:
Myrarna norr om Knausås utgörs främst av rismossar. Myren omväxlar delvis mellan
höljor och strängar men relativt väl sammanhållna rismossar av lav- hjortrontyp
dominerar. Myren kan ses som en alpin rismossetyp.
Lövvasselbäcken rinner upp ur Lövvasselkölen, där den har sina källor. Sänkan mellan
de låga, glest tallbevuxna bergen, Stor-Björnåsen, Lill-Björnåsen och Dödåsen upptas
av svagt lutande, flarkgölrika strängmyrar, vilka utbreder sig spindelvävslikt mot
Lövvasseltjärnen. Plana partier i dalens botten och runt tjärnen domineras av
mjukmattekärr med en del källor. Flarkmyrarna är av strängblandmyrtyp med

rismossesträngar som på vissa håll sluter sig till rismossar av ljung- och hjortrontyp.
Längs bäcken växer en bård av sumpskog. Små åsar drar genom myren.
Den norra fortsättningen av Lövvasselkölen, Storkölen, dräneras norrut från
vattendelaren strax norr om Lövvasseltjärnen. Myren skiljer sig från myrarna i söder
genom sin torrare karaktär och domineras av svagt lutande fastmattor där strängsystem
är vanliga.
Ett mindre myrområde på Stor-Björnåsens krön har smala lutande strängblandmyrar
med små flarkgölar och lösbottnar.
Välingans källområden ligger öster om lågfjällsområdena med Rälldalshäden och
Dritrännhäden och väster om Stor-Björnåsen och Munkhäden. Mellan de senare bergen
smalnar myren och har här direkt kontakt med Lövvasselfljoten i öster. De låga bergen
är täckta med gles ljungtallskog men här av var uppträder grantjälar. Bergens högre
delar utbildar små kalfjäll med ljunghed. Myren fyller ut svackorna i bergen och
genomrinnes av flera bäckar, bl.a. Välingan och Starrisbäcken. De svagt lutande
myrarna präglas av strängmönster och varierar mellan rismosse och kärrsträngar samt
mellan mjukmatte, lösbotten och flarkgölar.
Lövvasselfljoten är ett plant, mycket myrrikt landskap mellan de låga bergen med bl a
Munkhäden och Dödåsen. Bergen är ganska myrfattiga och täckta av en gles tallskog av
ljungtyp. Nedanför bergen utbreder sig myrarna som ett hav och ”klättrar” även upp
mot bergen i form av försumpning och lutande myrar. Lövvasselfljotens västra delar
genomrinnes av Gräsvattenbäcken från söder och Välingan från väster. Där myrarna
planar ut vid sammanflödet mellan de två bäckarna utbildar Välingan ett meandrande
lopp och omgärdas av sumplövskogar. Myrens sydvästra delar domineras av svagt
lutande mjukmattemossar som byggs upp av stora höljor och glest liggande
rismossesträngar. Små åsar och fastmarksholmar är vanliga överallt och dämmer
vattenbanorna så att små flarkgölsystem utbildas på många platser. Små ljunghedar och
skogsholmar uppträder överallt i myren.
Myrar på sydsidan av Munkhäden: På lågfjället Munkhädens södra sida finns på en liten
platå ett omväxlande myrlandskap med flarkmyrar med gölar, strängkärr och upp mot
berget lutande fast- och mjukmattekärr. Mot sidorna finns även en del rismossar och
längs Gräsbäcken som rinner genom myren finns sumpkärr med viden och en del
sumpskog.
Det ornitologiska värdet i hela området är högt och bl.a. kan ljungpipare, gluttsnäppa,
brushane, kricka, dalripa och gulärla nämnas.
Anmärkningar: VMI-id: 15E5B02-04, 15E6A01, 15E6B01-03. Området har objektnr 1,
Mora kommun, i länets naturvårdsprogram. En kraftledning korsar området med viss
dikningseffekt.
Referenser
Länsstyrelsen Kopparbergs län, 1990. Våtmarker i Kopparbergs län, Miljövårdsenheten
1990:2.
Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län.
Forslund, M., Kolmodin, U., Svenson, S-Å. 1982. Skyddsvärda fågelmyrar i
Kopparbergs län. Naturvårdsenheten 1982:4.
Namn: M.Löfroth (1998-01-08), Jenny Sander (2004-01-12)
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Karlsmyren

Innehåll

Kommun: Mora (2062)
Kartblad: 14E SO
Area: 573 ha, varav 560 ha land och 13 ha vatten.
Naturgeografisk region: 30a Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala
skogsområden.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Landskapsformer: Bergkullslätt
Riksvärde
Myrkomplex

Svagt välvd mosse
Sumpskog
Rikt topogent kärr

Flora

Värdeomdöme: Karlsmyren är ett till större delen oskadat myrkomplex med
rikkärrsflora. Den har en stor variation mellan olika kärrtyper och mossar. Sumpskog,
svagt välvd mosse och topogena rikkärr kan nämnas bland ingående myrtyper. I
rikkärren kan man finna axag.
Huvudkriterier: A, B, C, D
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, representativitet, funktion –
betydelse för flora och fauna.
Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzon bör ej utföras.
Säkerställande:
Områdets huvuddrag
Det flacka landskapet norr om höjderna med Fåsås fäbodar domineras av den
vidsträckta Karlsmyren. Skogarna i landskapet präglas av tallskogar av torr ristyp men
inslaget av sumpskog är allmänt runt vattendrag och i anslutning till myr.
Sumpskogarna domineras av gran men har ofta stort björkinslag.
Genom Karlsmyren rinner två något större bäckar. Karlsån, med den i myren centralt
belägna Karlstjärnen, sammanflödar med Brunvasselån i öster.
Den stora, närmast plana myren byggs upp av välavgränsade, svagt välvda mosseflak
och kärr. Kärren domineras av öblandmyrar men det förekommer även blötare kärr med
öar av fastmattekärr. Blötare lösbottenkärr uppträder centralt i myren. Längs den norra
sidan uppträder rikligt av sumpskog längs bäckar och myrkanter. De har glidande
övergångar mot skogskärr.
Kärren är till viss del av rikkärrnatur, t o m extremrikkärr med axag förekommer rikligt

vid Brunvasseltjärnen. Artlistan innehåller inte mindre än 86 högre växter av vilka
följande kan nämnas: gräsull, myggblomster, björnbrodd, kärrull, tagelsäv och
kärrsälting.
De grunda sjöarna är rikligt bevuxna med vass och säv. Järnockrautfällningar är
allmänna i Karlsbäcken. Myren har ett visst ornitologiskt värde med minst ett häckande
par av trana.
Anmärkningar: VMI-id: 14E2J01. Myren är påverkad av dikning.
Referenser
Länsstyrelsen Kopparbergs län, 1990. Våtmarker i Kopparbergs län, Miljövårdsenheten
1990:2.
Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län.
Namn: M. Löfroth (1998-01-08), Jenny Sander (2004-01-12)

Innehåll

Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 138

Fåsmyr och Mörkloksmyren

Innehåll

Kommun: Mora (2062)
Kartblad: 14E SO
Area: 520 ha, varav 445 ha land och 75 ha vatten.
Naturgeografisk region: 28b Sydligt boreala kuperade områden.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands kust- och
odlingsbygder.
Landskapsformer: Bergkullslätt.
Riksvärde
Myrkomplex

Sumpskog
Rikt topogent kärr
Mosse av nordlig typ
Mad vid sjö

Flora

Värdeomdöme: Fåsmyr är ett högt värderat och representativt myrkomplex där
sumpskog, mad vid sjö, mosse av nordlig typ och topogent rikkärr med tillhörande flora
kan nämnas bland ingående myrtyper. Oskadade myrar av denna omfattning är sällsynta
i regionen och länet. Rikkärrens flora är speciellt intressant, med rika förekomster av
bl.a. axag.
Huvudkriterier: A, B, C, D
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, raritet, representativitet,
funktion- betydelse för flora och fauna.
Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzon bör ej utföras.
Säkerställande: Saknas
Områdets huvuddrag
Fåsmyr-Mörkloksmyren är ett vidsträckt myrområde i ett flackt barrskogslandskap
innehållande två större sjöar, Väster- och Östertjärnarna. Det är ett högt värderat och
representativt myrkomplex med rikkärrsflora. Området består av mossar,
strängblandmyr, mosaikblandmyr samt öppna och trädbärande kärr. I området finns en
rullstensås av getryggtyp och rikligt med fastmarksholmar vilka bildar mosaik med
myrarna.
Myrarnas vegetation präglas av en blandning av mossar och kärr. De svagt välvda
mossarna är tallbevuxna och har ett fältskikt dominerat av skvattram och dvärgbjörk.
Stora områden på myren upptas av glest tallbevuxna rismossar av ljung- eller
dvärgbjörktyp. Flera botaniska rikkärrpartier förekommer också, t ex vid Fåsmyr, delar
av Mörkloksmyren och vid Fagerdal. I dessa partier finner man rika förekomster av
axag. Andra arter som karakteriserar kärren är brunag, ängsnycklar, myggblomster,

småsileshår, kärrull, björnbrodd och dvärgblära. Oregelbundna vattenbanor och
järnockraflarkar bildar nätverk och mönster av ovanligare typ.
Myrarna och tjärnarna har stor betydelse för våtmarksfåglar, bland annat sådana
celebriteter som videsparv och gråhakedopping.
De stora myrarna är i stort sett oskadade. Myrodlingar, vilka nu håller på att växa igen
med björk, påverkar perifert myrarna, liksom några dikningar vid utloppet. Anslutande
skogsmarker är förhållandevis opåverkade av större trakthyggesbruk. Den lilla
rullstensåsen har ett geologiskt intresse.
Anmärkningar:
Området ingår i länets våtmarksinventering, VMI-id: 14E2I01. I myrens perifera delar
finns dikningar och äldre nu igenväxta myrodlingar, i övrigt är området orört. På
rullstensåsen går en grusväg genom området.
Området berörs av riksintresse för friluftsliv, Siljanområdet.
Referenser
Länsstyrelsen Kopparbergs län, 1990. Våtmarker i Kopparbergs län, Miljövårdsenheten
1990:2.
Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1988:1: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län.
Namn: M. Löfroth (1998-01-08), Jenny Sander (2004-01-08)

Innehåll

Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 50

Flenberget-Myckelgrav

Innehåll

Kommun: Mora (2062)
Kartblad: 13E NO
Area: ca 493 ha, varav allt är land
Naturgeografisk region: 28b Sydligt boreala kuperade områden
Agrara kulturlandskapsregioner: södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder
Landskapsformer: Vågig bergkullterräng
Riksvärde
Glaciärnisch
Värdeomdöme: Flenberget-Myckelgrav utgör en nyckellokal för glaciologi och
naturgeografi genom sitt extremt låglänta och sydliga läge bland Mellansveriges
glaciärnischer.
Berget äger dessutom stora landskapsmässiga företräden.
Huvudkriterier: A
Stödkriterier: Nyckellokal
Förutsättningar för bevarande: De geomorfologiska värdena torde sakna reella hot;
landskapsbilden kan påverkas negativt av täktverksamhet, bebyggelse etc.
Säkerställande: En liten del av området, 1.5 ha, är skyddat genom MB 7 kap 11§ som
biotopskyddsområde. Övriga delar av området saknar skydd.
Områdets huvuddrag: Flenberget-Myckelgrav ligger ca 4 km söder om Mora, sydväst om
Siljan.
Flenberget är ett 524 m högt granitberg i den vågiga bergkullterrängen sydväst om
Siljansbäckenet. I bergets nordostsluttning har inlandsisen gröpt ur en skålformig sänka - en
glaciärnisch - som kallas Myckelgrav.
Denna glaciärnisch har troligen uppstått under tidiga skeden av nedisningen och kartlades
först under 1970-talet. Bildningen visar att här har det under långa tider legat en stor ismassa,
en glaciär. Glaciärerna glider sakta utför sluttningarna och eroderar underlaget. Så
småningom har isen ätit sig in i berget och bildat den här typen av glaciärnisch. Aktiva
nischglaciärer kan studeras på många håll i den skandinaviska fjällkedjan. Så här tydligt
glaciärnischer torde dock vara mycket ovanliga utanför fjälltrakterna. Det understryker den
alpina karaktär som bergen väster om Siljan har haft under långa tider.
Upptäckten av en glaciärnisch på denna låga nivå har varit av stort värde för diskussionerna
kring nedisningen och dess faser i Mellansverige. Sedan Flenbergsnischen upptäcktes har
flera troliga glaciärnischer konstaterats inom regionen, dock endast ett fåtal av denna tydliga
utbildning.

Vegetationen på Flenberget utgörs av hällmarkstallskog och i Myckelgrav även av granskog
av bättre boniteter. Vissa partier hyser högörtgranskog med inslag av bl a fjälltolta.
I norra delen av bergskammen vid Myckelgrav ligger några små gruvhål i en
sulfidmineralisering.
Utsikten från Flenberget öppnar sig i vida vyer över Siljan i nordost, Siljansnäs i väster och
skogslandet i söder och öster.
Anmärkningar: Ingår i Naturvårdsprogrammet för Kopparbergs län (obj. nr 62-79).
Referenser
Agrell, H. 1977: A glacial cirque form in central Sweden? Geografiska annaler, vol 59, serie
A 1977.
Rynéus, T, (o medarb.), 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län N 1988:1
Vilborg, L. 1984: The cirque forms of central Sweden. Geografiska annaler, vol 66, serie A
1984 1-2.
Namn: Hannah Persson (2004-02-09)

Innehåll

Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 49

Siljan-Skattungen

Innehåll

Kommun: Mora (2062), Orsa (2034), Leksand (2029), Rättvik (2031)
Kartblad: 13ENO, 13FNV, 14ESO, 14FSV, 14ENO
Area: 34 086 ha vatten.
Naturgeografisk region: 28 b sydligt boreala kuperade områden.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands kust och odlingsbygder.
Landskapsformer: Bergkullslätt, vågig bergkullsterräng.
Riksvärde
Meteoritkrater
Sjö

Fauna

Värdeomdöme
Siljan-Skattungensystemet är ur såväl biologisk-ekologisk som fiskerimässig synpunkt synnerligen värdefullt.
Sjöarna dominerar landskapsbilden i området. Som referensområde för studium av istidsrelikter är Siljan
värdefull.
Huvudkriterier: A, C
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, representativitet, raritet, funktion - betydelse för flora och fauna.
Förutsättningar för bevarande
Att ädelfiskens reproduktionsområden ej skadats.
Värdet kan reduceras genom kraftverksbyggen, avverkning kring lekområden, försurning, förorening ,
kulvertering eller förändringar av vattendragets sträckning eller bottenprofil, vandringshinder, vattenuttag,
tillförsel av organiska gifter, överfiske, inplantering av främmande öringstammar etc. med åtföljande obalans i
fiskbestånden.
Säkerställande
Området omfattas av MB 4 kap 1 och 2 §§.
Områdets huvuddrag
Området omfattar vattendragen Siljan-Orsasjön, Oreälv samt Skattungens (201 m.ö.h.) västsida med den från
söder tillrinnande Granåns lopp. Sjösystemet är beläget inom Siljansringens sedimentära berggrundsområde
med bevarade paleozoiska lager av kalksten och sandsten. I söder granit. Avgörande för utformningen av
topografin har varit påverkan från preglaciala älvflöden, vilkas sträckning endast delvis sammanfaller med
nutida vattendrag. Sålunda utgör Siljan en översvämmad del av Österdalälven, vars föristida fåra slingrar som en
djupränna från Våmhus till Leksand, medan Oreälvens lopp ursprungligen följt dalstråket söderut till Rättviken
och först i sen tid via Skattungen utlöpt i Orsasjön. Vid Mora överlagras djuprännan av den nutida
Österdalälvens deltasediment. Stora mängder isälvsmaterial har också avsatts i Rättviken av Oreälven och i
Orsasjön av Ämån/Unnån. Högsta kustlinjen nåddes under Ancylustiden, då hela området utgjorde en havsvik.
Då de berggrundsförsänkningar som utgör Siljansringens sjösystem ursprungligen uppkom efter ett
meteoritnedslag under Devonperioden (360 milj. år för nutid), kan man beteckna dem som kratersjöar.
Siljansbäckenet tillvattnas av Österdalälven, Oreälv samt flera större åar, sammantaget passerar genom Siljan
vatten från en dryg tredjedel av länets nederbördsområde.
Fiskförekomst: Öring, gädda, abborre, sik, siklöja, nors, mört, id, hornsimpa, lake, stensimpa, elritsa. Gös är
utplanterad, liksom sik.
Hornsimpan är en havsfisk, som förekommer som istidsrelikt i enstaka djupa och kalla sjöar i landet. Den är en
bottenfisk som trivs på c:a 100 m djup. Populationen i Siljan är länets enda och landets nordligaste
insjöförekomst. Norsen är likaledes en istidsfisk, funnen i flera sjöar i länet.
Öringbeståndet innefattar tre stammar, med skilda lekområden och - tider. Stammarna benämns: Siljansöring
(Siljanslax), Hansjööring och Granåöring. Siljansöringens reproduktionsområde är Österdalälvens nedre lopp.

Lekområdena har tidigare omfattat större delen av älven, men är nu p.g.a. kraftverksbyggen reducerade till
området nedom Spjutmodammen. Dalälvens vattenregleringsföretag bedriver därför kompensationsodling på
Sollerön och sätter årligen ut c:a 45 000 smolt. "Siljanslaxen" växer sig ofta mycket stor och är traktens
populäraste sportfisk; c:a 2000 kg dras årligen upp. Hansjööringen förekommer i hela Orsasjön och Siljan, men
leker numera endast i Oreälvens nedre delar. Viss odling bedrivs. Granåöringen finns uteslutande i Skattungen,
varifrån den vandrar upp i Granån, där den leker redan i slutet av september.
Det fåtal limnologiska undersökningar som gjorts visar att även den lägre faunan delvis är relikartad. Så t.ex. det
för ädelfisken viktiga kräftdjuret Mysis relicta. Rikligt förekommer dessutom i Siljan en oligochaet
(Lampodrilus), vilken saknas i Skandinavien i övrigt. Flera mycket försurningskänsliga musslor av släktet
Pisidum är funna i sjöarna.
Anmärkningar: Förvånansvärt få limnologiska undersökningar har gjorts av områdets planktonflora,
bottenflora etc. För bl.a. helhetsbilden av reliktfaunan vore dylika projekt önskvärda.
Området berör även område av riksintresse för friluftsliv nr FW 15 Siljan området.
Referenser
Puke, C. 1962: Vattnen och fisket i Dalarna. Länsutredningen för Kopparbergs län.
Thorslund, P. 1981: Dalälven, den preglaciala älvfåran från Mora till Avesta. Länsstyrelsen W-län, N 1981:l.
Fiskeriverket, beslut 1988-04-11 rörande Områden av riksintresse för yrkesfisket, områden av särskilt intresse
för fritidsfisket samt områden av särskilt intresse avseende arter och stammar av fisk

Namn: Jonas Bergstedt, Lennart Bratt (2002-04-10), Ann-Marie Ahl (2003-12-12)
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Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 45

Våmåsen

Innehåll

Kommun: Mora (2062)
Kartblad: 14ENV, 14ENO
Area: 171 ha totalt varav 154 ha land och 17 ha vatten.
Naturgeografisk region: 28 b Sydligt boreala kuperade områden.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands kust- och odlingsbygder.
Landskapsformer: Vågig bergkullterräng.
Riksvärde
Ås, torrdal, skvalränna,
isälvssandur
Värdeomdöme
Området utgörs av ett variationsrikt och väldokumenterat åssystem, med väl utvecklade former, vilket på ett
mycket instruktivt sätt belyser isavsmältningens förlopp.
Storleken och representativiteten förhöjer värdet, liksom dess skönhet och betydelse för friluftslivet.
Huvudkriterier: A
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, representativitet.
Förutsättningar för bevarande
Värdet kan påverkas negativt av täktverksamhet samt vägdragningar.
Säkerställande
Området berörs av MB 4 kap 1, 2 §§.
Områdets huvuddrag
Våmåsen är ett mycket varierat och representativt åssystem, beläget nordväst om Orsasjön. Åsen följer Våmåns
dalgång genom den omgivande vågiga bergkullterrängen.
Områdets norra del utgörs av en lång och djup torrdal, vilken utbildats som en ovanligt brant skvalränna. Genom
denna dal har betydande mängder isälvsmaterial transporterats. Nedanför dalen utbreder sig en sandur med
tydliga strömrännor.
Detta parti övergår i ett kamelliknande åsnät som söderut följs av en 700 meter lång och 20 meter hög
getåsrygg, vilken löper parallellt med ån. Åsen ansluter till ytterligare ett åsnät som är av mycket stora
dimensioner och torde vara ett av de vackraste och bäst utbildade i länet. Systemet avslutas i söder med en
skarpt markerad ås vars sydligaste delar utsatts för så stark erosion från ån att endast rester av åssidan återstår.
Ett flertal åsgropar, åsgravar och små åsgravssjöar ingår även i området.
Genom sin skönhet och betydelse får landskapsbilden bör åssystemet även vara intressant ur friluftssynpunkt.
Anmärkningar: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län objekt nr. 23, Mora kommun, klass Ι. I områdets
nordligaste del finns en nyckelbiotop (Skogsvårdsstyrelsen, objekt nr 04).
Referenser
Nordell, P 0, 1984: Våmådalen och Orsasjöns randområden - dokumentation av istida landformer,
isavsmältning och högsta kustlinje. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, N 1984:4.
Olsson, G, 1964: Rullstensåsarna och deras utnyttjande i Kopparbergs län. Länsutredning för Kopparbergs län.
Rynéus, T, 1985: Översiktlig naturinventering för Mora kommun. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, N 1985:2.
Rynéus, T, (o medarb.), 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. Länsstyrelsen i Kopparbergs län
1988:1
Namn: Jonas Bergstedt, Lennart Bratt (2002-04-10), Ann-Marie Ahl (2003-12-11)

Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 43

Morafältet

Innehåll

Kommun: Mora (2062)
Kartblad: 14E NV, NO, SV, SO
Area: 6064 ha totalt varav 5663 ha är land och 401 ha är vatten.
Naturgeografisk region: 28b Sydligt boreala kuperade områden.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands kust- och
odlingsbygder.
Landskapsformer: Bergkullslätt
Riksvärde
Isälvsdelta
Dyner
Torrdal
Flora
Fauna
Värdeomdöme: Morafältet är av mycket stort geomorfologiskt värde genom sin mångfald av
olika bildningsformer, samt som nyckelområde för tolkningen av Siljansområdets kvartära
utvecklingshistoria. Området utgör ett av landets största randdeltan och innefattar Nordens
största fossila dynfält. Det mäktiga meandersystemet är en klassisk lokal för denna typ av
bildningar. Sandfältets unika flora och fauna är av mycket stort värde. Älvområdets
förhållandevis rika växt- och djurliv, med bl.a. förekomst av utter, är även värdefullt.
Österdalälven med Siljan och Orsasjön är även reproduktions- och uppväxtområde för
siljansöringen.
Huvudkriterier: A, C, E
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, representativitet, raritet, nyckelområde, funktion –
betydelse för flora och fauna.
Förutsättningar för bevarande: Att områdets välutvecklade terrängformer bibehålls i
oskadat skick, samt att den unika floran och faunan ges möjligheter att fortleva i området.
Värdet kan påverkas negativt av markexploatering som starkt förändrar de intressanta
formationerna, igenväxningen som hotar den unika floran och faunan, samt av ett skogsbruk
som ej visar naturvårdshänsyn i enlighet med den speciella folder som utarbetats för området.
Säkerställande: Med stöd av MB 7 kap 4 § har fyra naturreservat avsats inom området. Dels
det 114 ha stora Alderängarn, vilket omsluter det 1 ha stora Salunäbb, dels det 29 ha stora
Svinvallen samt ca 5 km av reservatet Vasaloppsspåret. Det förstnämna området är även
avsatt som natura 2000 område under namnet SE0620069 Alderängarna, med stöd av MB 7
kap 28 §.
Morafältet omfattas av MB 4 kap, 1 och 2 §§.
Områdets huvuddrag
Morafältet utgörs av ett vidsträckt sandområde som utbreder sig väster om Orsasjön och

omkring Österdalälvens utlopp i Siljan. Området har byggts upp som ett mäktigt isranddelta,
avsatt genom den isälv som följt nuvarande Österdalälven. Detta randdelta är mycket
formrikt och utgör ett av de största i landet. Delar av deltat har omlagrats av vinden till stora
dyner. Dessa bild ar nu Nordens största fossila flygsandfält, vilket huvudsakligen är beläget i
trakten av Bonäs. Längs områdets avgränsning i öster löper den s k Bonäslinjen, utformad
som en hög nipbrant, vilken markerar Siljans äldsta och högst belägna strandlinje.
Genom landhöjningen har älven skurit sig allt djupare ner i sanddeltat och lämnat stora
meanderbågar, i form av branta nipor, kvar på land. Dessa äldre meanderbågar med
tillhörande nipor är en typ av torrdal. Niporna sträcker sig hela vägen från Alderängarna till
Mora och når ofta en höjd av 30 meter. På ett par ställen berörs de äldre niporna av
nuvarande Österdalälven. Så är fallet vid Salunäbb, en mäktig nipbildning avsatt som
naturreservat. I sandområdets södra del rinner Hemulån med ett djupt nedskuret och
meandrande lopp. Alderängarna och Åmänget är sena deltabildningar som ligger vid det
nuvarande älvplanet. Intill dynfältet ligger ett par skogstjärnar vilka troligen bildats som
dödissjöar.
Vegetationen i sandområdet karaktäriseras av torra, lavrika hedtallskogar. I anslutning till
niporna förekommer dock ofta inslag av gran och något rikare vegetation. Stora delar av
deltat vid Alderängarna har förr brukats som slåttermarker. Då hävden nu upphört och älven
kraftigt reglerats, har dessa tidigare vårflodsdränkta marker nu börjat växa igen med löv- och
barrblandskog.
Sandfältet hyser ett flertal sand- och värmekrävande arter som anses vara värmetidsrelikter.
En sådan art är såpört, vilken här har landets enda recenta växtplatser utanför Öland och
Gotland. Mosippa växer flerstädes i området. Den relikta faunan representeras av bl.a.
sandödla och gräsmyra, vilka här finns på landets nordligaste lokaler. Insektsfaunan
innehåller ett flertal specialiserade och sällsynta arter. I hedtallskogen förekommer en av
länets större populationer av nattskärra. Alderängarnas flora och fauna är relativt rik, med
sydliga förekomster av fjällnejlika och fjällarv. Vissa år har kungsfiskare häckat i området.
Denna del av Österdalälven tycks ännu hysa en relativt god stam av utter.
Genom sin mångfald av geomorfologiska former är Morafältet ett välbesökt exkursionsmål
för geologiska kurser. Speciellt de mäktiga niporna och den vackra utsikten över Orsasjön
och Österdalälven är av intresse för friluftslivet. Alder- och Åmängarna har utpekats att vara
av internationellt intresse, enligt Naturvårdsverkets rapport över flodslätt- och deltaområden i
Sverige.
Anmärkningar:
Referenser
Berquist, E, 1981: Svenska inlandsdyner. Översikt och förslag till dynreservat. SNV PM
1412.
Cederberg, B, & Persson, H, 1976: Alderängarna, inventering samt förslag till skötselplan.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, N 1976:8.
Cederberg, B, 1982: Bonäsfältet, en inventering av insektslivet. Länsstyrelsen i Kopparbergs
län, N 1982:1.
Lannerbro, R, 1985: Morafältet - en sammanställning av geologiska litteraturuppgifter.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, N 1985:5.
Olsson, G, 1964: Rullstensåsarna och deras utnyttjande i Kopparbergs län. Länsutredning
för Kopparbergs län.
Rynéus, T, 1985: Översiktlig naturinventering för Mora kommun. Länsstyrelsen i
Kopparberg län, N 1985:2.
Innehåll

Namn: Jonas Bergstedt, Lennart Bratt (2002-04-10), Jenny Sander (2004-01-12)
Innehåll

Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 41

Våmhuskölen – Ansjovarden - Stopån

Innehåll

Kommun: Mora (2062), Orsa (2034)
Kartblad: 15ESV
Area: 6259 ha totalt varav 6185 ha land och 74 ha vatten.
Naturgeografisk region: 32 a Norra Norrlands barrskogsområden och bergkullslätter.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Landskapsformer: Bergkullslätt.
Riksvärde
Skogslandskap

Naturskog

Flora

Våtmarkslandskap

Platåformigt välvd mosse

Fauna

Topogent kärr
Soligent kärr
Sumpskog
Sträng-flarkkärr
Värdeomdöme
Värdet består framför allt i områdets storlek och ostörda vildmarkskaraktär. De på senare tid orörda skogarna
skapar goda förutsättningar för ett krävande djurliv. Området är även av visst värde ur botanisk och hydrologisk
synpunkt, liksom för friluftslivet.
Våmhuskölen är delvis ett stort värdefullt myrkomplex. Området har högt värderade platåformigt välvda
mossar, topogena kärr, soligena kärr, sumpskogar samt sträng-flarkkärr.
Anjosvarden och dess omgivningar är mycket värdefullt som ett större vildmarksområde helt utan vägar. De
lågfjällsartade topparna, samt de odikade myrarna och höjdlägesskogarna, rymmer både botaniska, zoologiska
och geologiska värden. Områdets storlek och ostörda vildmarkskaraktär är av värde för friluftslivet, liksom de
säregna lågfjällen med dess storslagna vyer.
Stopån: Längs med Stopån finns några mindre, men vackra, vattenfall. Längs med ån finns många sällsynta arter
av lavar, svamp och kryptogamer.
Huvudkriterier: A, B, C, E
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, representativitet, raritet, funktion - betydelse för
fauna.
Förutsättningar för bevarande
Hela området lämnas till fri utveckling. Värdet kan påverkas negativt av skogsbruk, dikning, skogsgödsling,
vägdragningar och annan form av exploatering.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, dikning, torvtäkt och
vattenreglering. Sumpskogar och skogar på fastmarksholmar får ej avverkas.
Säkerställande
Området är skyddat, med stöd av 7 §, NVL (numera MB 7 kap 4 §), med tre naturreservat. Med stöd av MB 7
kap 28§ är de tre reservaten även utnämnda till natura 2000 området SE0620041 Anjosvarden-VåmhuskölenStopån. Med sina 6050 ha är det säkerställda området något mindre än riksintresseområdet. Avgränsningen
skiljer sig i Anjosvardens sydvästra hörn.
Områdets huvuddrag
Våmhuskölen utgörs av ett stort och starkt vildmarksartat område i norra delen av Mora kommun, bara någon
mil från Härjedalsgränsen. Området är ett typiskt högland och bildar vattendelare mellan Ljusnan och
Österdalälven. Den näringsfattiga berggrunden i kombination med ett kärvt klimat skapar en mycket karg miljö.

Magra tallskogar dominerar området, vissa sluttningar hyser även granpartier. Större delen av skogen har
påverkats av dimensionsavverkningar under sekelskiftet, vilket har medfört att inslaget av gamla grova träd är
begränsat. Den småvuxna skogen i höjdlägena har dock endast påverkats i mindre omfattning. Torrakor
förekommer lokalt rikligt. Området har under senare tid skonats från avverkningar. Myrmarkerna utgör en
mycket hög andel av området och de stora myrarna är helt odikade. Myrtypen domineras av fastmattekärr och
blandmyrar av strängtyp. Våmhuskölen utgörs delvis av ett stort värdefullt myrkomplex. Området har högt
värderade platåformigt välvda mossar, topogena kärr, soligena kärr, sumpskogar samt sträng-flarkkärr.
Floran och faunan är av klart nordlig karaktär. Här förekommer exempelvis arter som björn, dalripa, sångsvan
och tallbit. Den artfattiga floran rymmer vissa anmärkningsvärda inslag som dvärgnäckros samt relativt rikligt
med varglav.
Området utnyttjas idag främst för jakt och fiske, men torde även vara av intresse ur friluftssynpunkt då det
tillsammans med omgivande marker bildar ett unikt och mycket stort väglöst vildmarksområde.
Ansjovarden: Höglandet norr om Siljanssänkan präglas av höglänta bergkullslätter och djupt markerade
dalgångar som skär igenom landskapet. De högsta bergstopparna i denna trakt är mer eller mindre trädlösa och
av lågfjällskaraktär.
Det här avgränsade området rymmer tre av dessa lågfjäll eller s k vardar. Anjosvarden är områdets största vard
och når en höjd av 764 meter. Sannolikt har dessa toppar varit beskogade under den postglaciala värmetiden,
men blivit kala genom klimatförsämring eller skogsbrand. I sluttningarna förekommer partier med strukturmark
i form av stenringar och blockströmmar.
Skogarna i området utgörs huvudsakligen av gles lågproduktiv barrblandskog av naturskogskaraktär med inslag
av enstaka träd. Området är påverkat av dimensionsavverkningar utförda framför allt kring sekelskiftet.
Fjällbjörk förekommer i höjdlägena. Fältskiktet domineras av torr Ljunghed och kråkris.
I sänkorna utbreder sig soligena fattigkärr och strängblandmyrar vilka är helt opåverkade av dikningar.
Både floran och faunan är av nordlig prägel. På topparna är vegetationen av alpin karaktär med arter som
fjällummer, ripbär och fjälltagellav, samt inslag av krypljung och klynnetåg i vindblottorna. I området
förekommer även varglav. Intressantare faunistiska iakttagelser är myrsnäppa, fjällvråk samt alpin jordlöpare.
Björn förekommer även i omgivningarna.
Området ingår i ett unikt väglöst vildmarksområde av betydande storlek. Anjosvarden är genom sin säregna
fjällkaraktär och magnifika utsikt ett populärt utflyktsmål.
Stopån: Stopåns dalgång är vid och mäktig men smalnar av i norra delen av området till en trång och djup ravin.
Stopån ingår i ett stort väglöst vildmarksområde som är viktig inte minst för friluftslivet. Längs med Stopån
finns några mindre, men vackra, vattenfall. Längs med ån finns många sällsynta arter av lavar, svamp och
kryptogamer.
Områdets myrar är mer eller mindre utpräglade backkärr.
Anmärkningar: VMI-id:15E2D0,02, 15D2E01, 15E3D01-03, 15E4C02, 15E4D01-02
Referenser
Bratt, L, 1986: Våmhuskölen, en naturinventering. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Naturvårdsenheten, Rapport
nr 1.
Bratt, L, 1986: Värdefull natur i Kopparbergs län - sammanställning inför naturvårdsprogram. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län, N 1986:3.
Jansson, E, 1981: Anjosvarden i Mora. FRP. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, N 12.
Lundqvist, R, 1997: Dalarnas urskogar. Länsstyrelsen i Dalarna 1997:4.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, N 1985:2.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län 1990. Våtmarker i Kopparbergs län.
Naturvårdsverket 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
Rynéus, T, 1985: Översiktlig naturinventering för Mora kommun.
Rynéus, T (o medarb.), 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län 1988:1
Namn: Jonas Bergstedt, Lennart Bratt (2002-04-10), Ann-Marie Ahl (2003-12-10)

Innehåll

Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 40

Hykjeberg

Innehåll

Kommun: Mora (2062), Älvdalen (2039)
Kartblad: 14ENV
Area: 80 ha
Naturgeografisk region: 30a Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala
skogsområden.
Agrara kulturlandskapsregioner: Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Landskapsformer: Vågig bergkullterräng.
Riksvärde
Flyggberg
Talus
Flora
Värdeomdöme
Hykjeberget är ett av rikets mest representativa sydväxtberg. Det är främst de botaniska
värdena som ligger till grund för att området avsätts som riksobjekt i den fysiska riksplaneringen, men även de geologiska och zoologiska värdena är mycket höga. Ytterligare ett
värde är att området beskrivits och dokumenterats redan från början av 1700-talet.
Huvudkriterier: A, C, D, E
Stödkriterier: Storlek, representativitet, orördhet, kontinuitet, särprägel, betydelse för
bibehållande av naturvärdet.
Förutsättningar för bevarande
Sydväxtlokalen lämnas orörd. Skogsbruket bedrivs med naturvårdshänsyn. Naturvärden kan
påverkas negativt av avverkning samt markslitage vid hög besökandefrekvens i sårbara och
känsliga partier (nedom rasbranten), liksom omfattande avverkning i övriga delar.
Säkerställande
Med stöd av 7 § NVL (numera MB 7 kap 4 §) har de 69 ha av området som ligger i Mora
kommun avsatts som naturreservat. Med stöd av MB 7 kap 28 § är samma område också
avsatt som Natura 2000 område med beteckningen SE0620067 Hykjeberg.
Områdets huvuddrag
Hykjeberget är ett mäktigt sydväxtberg (594 m ö h) med en mycket framträdande lodrät
stupande sydbrant, ca 100 m hög. Nedanför stupet vidtar blockrika rasbranter.
Det avsatta området omfattar Hykjebergets topp, branterna, samt ett stycke av skogsmarken
nedom rasbranten. Berget utgör en av de sydligaste markerade höjdpunkterna på en större
bergsrygg (med nordvästlig/sydostlig sträckning).
Berggrunden utgörs av porfyr/porfyrit-konglomerat underlagrad av tuffsandsten. En
koncentrerad kvartsförekomst återfinns exponerad såsom ett band nedanför stupet. Ett
kalkstråk i form av kalkhaltigt vatten har noterats i de nedre delarna.

Den intressanta floran finns i och nedanför branten där det övergår till blockmark. Orsaken
till den rika växligheten står att finna i näringsförhållandena och ett gynnsamt klimat. Det
södervända bergsstupets värmemagasinerande förmåga medför att berget avger värme främst
under höst och vinter. Detta ger upphov till ett tillräckligt bra lokalklimat för krävande
växtlighet, främst då s k sydväxtelement, varav flera arter här har sina nordligaste
inlandslokaler i Sverige. Exempel på en mera krävande flora är lönn, lind, skogstry,
sötvedel, getrams och gaffelbräken. I övrigt utgörs vegetationen till största delen av
kulturpåverkad hedgranskog av skiftande karaktär samt hedtallskog.
Av ornitologiskt intresse är förekomst av häckande fjällvråk och tornfalk. Området anges
som den artrikaste mollusklokalen i norra Dalarna.
För allmänheten är det främst den magnifika utsikten i tre väderstreck som gjort Hykjeberg
till ett mycket välbesökt utflyktsmål, i första hand under turistsäsongen.
Anmärkningar: Referenser
von Bothmer, R, och Aldén, B, 1981: Naturvårdsinventering av Hykjeberget. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län, N 1981:2.
Svenson, S-Å, 1985: Översiktlig naturinventering i Älvdalens kommun. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län, N 1985:1.
Svenson, S-Å, 1985: Översiktlig naturinventering i Mora kommun. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län, N 1985:2.

Namn: Jonas Bergstedt, Lennart Bratt (2002-04-10), Jenny Sander (2003-12-09)
Innehåll

Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 37

Rotälven-Rymman-Dyverdalen

Innehåll

Kommun: Älvdalen (2039), Mora (2062), Orsa (2034)
Kartblad: 14E NV, 15E SV, 15E NV, 15D NO
Area: 16142 ha, varav 15774 ha utgörs av land och 368 ha av vatten.
Naturgeografisk region: 30 a Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala
skogsområden (södra delen) 32a Norra Norrlands barrskogsområden och bergkullslätter
(centrala och östra delen) samt 33g Förfjällsregion med huvudsakligen nordligt boreal
vegetation (nord västra delen)
Agrara kulturlandskapsregioner: södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder
Landskapsformer: Förfjällområde
Riksvärde
Älvdal

Kanjon
Alluvialkon
Naturskog
Fauna
Flora

Värdeomdöme: Rotälven äger i form av en oreglerad älv stora ekologiska och hydrologiska
värden. Områdets kanjonbildningar och vackra bergartsblottningar är av stort värde, liksom
de glacifluviala bildningarna. Landskapets storformer är unika för landet. Floran och faunan
längs älven är värdefull med förekomst av den hotade uttern. I området ingår även flera
urskogsartade partier. Älven är ett mycket värdefullt fiskevatten. Vildmarkskaraktären och
de mäktiga kanjonerna och fallen är av stort värde för friluftslivet.
Huvudkriterier: A, B, C, D, E
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, representativitet, särprägel,
betydelse för flora och fauna.
Förutsättningar för bevarande: Älven bevaras i oreglerat tillstånd, stor hänsyn tas till de
geologiska och biologiska värdena. Värdet kan påverkas negativt av vattenreglering och
annan större exploatering, ej naturanpassat skogsbruk, vägbyggnad och markberedning på de
geologiskt värdefulla områdena.
Säkerställande: Med stöd av MB 7 kap 4§ är fyra naturreservat skapade inom området. De
är också, med stöd av MB 7 kap 28§, utsedda till natura 2000 områden. Det största området,
vilket ligger i områdets nordvästra hörn, är det 188 ha stora SE0620030 Norra Trollegrav.
Näst störst är det 54 ha stora SE0620038 Rotensugnet. En kilometer söder om detta ligger
det 6 ha stora SE0620263 Skärbäckens domänreservat. I Mora kommun ligger 26 ha av
SE0620270 Tramsgrav inom riksintresseområdets gränser.
Områdets huvuddrag: Under översynen av landets riksintressen 1996-1999 utökades den
ursprungliga avgränsningen av Rotälven-Rymman-Dyverdalen till att även innefatta

våtmarken Kalvfljot och delar av Älvdalens skjutfälts norra del. Områdena beskrivs nedan
separat:
Rotälven-Rymman-Dyverdalen
Den oreglerade Rotälven sträcker sig från länsgränsen mot Härjedalen, genom ett
vildmarksartat skogsland, för att slutligen mynna i Österdalälven strax norr om Älvdalens
samhälle. Älvsträckan är närmare fem mil lång och avvattnar stora delar av det kuperade
bergsområdet mellan Älvdalen och länsgränsen. Området omfattar även den norrifrån
tillrinnande ån Rällan, samt den från ost anslutande Rymdalen.
Älven och dess större tillflöden rinner genom mycket framträdande dalgångar.
Stormorfologiskt uppvisar de ända upp till 300 meter djupa U- och V-dalarna en
landskapsbild som saknar motstycke inom landet. Ofta har vattendragen skurit djupt ner i
berggrunden och bildat mäktiga kanjondalar. En mycket ståtlig sådan finns i Sugnet vid
Rällans utlopp i Rotälven, där vattnet störtar utför en smalt uteroderad klippkanjon. Här
består berggrunden av garbergsgranit, vilket kan studeras på hällarna. På ett flertal ställen
längs älven finns skärningar där åskåsliga bergartslager blottas. I en vacker skärning norr om
Långö bruk uppträder en lagerföljd av bl a sandsten, porfyrit och en brecciaartad bergart.
Porfyr med genomsättande diabasgångar förekommer även i området.
Isälvsavlagringar är inte speciellt framträdande längs Rotälven. Lateralterasser finns dock på
några ställen. Vid älven intill Bössbo har Rymman byggt upp en alluvialkon bestående av
älvsediment och glacifluvialt material. Rymdalen är däremot rik på intressanta glacifluviala
avlagringar. Själva dalbotten är här uppbyggd som ett delta och genomskäres av den
meandrande Rymman. Ställvis förekommer avsnörda äldre meanderbågar, s k korvsjöar. I
området ingår även ett åsnät samt yngre sedimentavlagringar i form av svämsand och
svämleror.
Vegetationen längs dalgångarna består huvudsakligen av magra tallhedar, i sluttningarna
dock med ett större inslag av gran och lövträd. Rikare vegetation, lokalt som
högörtgranskog, uppträder i partier med rörligt markvatten. Urskogsartade partier
förekommer framför allt i de efter älven belägna domänreservaten Skärbäcken, Rotensugnet
samt Norra Trollegrav.
Älvsträndernas flora är rik och karaktäristisk för södra Norrlands större oreglerade
vattendrag. Här märks ett flertal nordliga arter som exempelvis svarthö, fjällskära och
fjällvedel. Älvens djurliv är förhållandevis rikt, med värdefulla fiskbestånd av bl a harr.
Längs älven häckar den sällsynta forsärlan och i omgivande lövpartier har gråspett
påträffats. Området hyser även den hotade uttern samt en rik björnstam.
En viss påverkan av svunna tiders flottning kan märkas efter älven, bl a i form av äldre
dammbyggnader. Dammar har även uppförts för att förse slåtterängar med
översilningsvatten. Dessa ängsmarker är nu ofta igenväxta med frodiga lövskogar.
Området är av stort intresse för friluftslivet genom de goda fiskevattnen och den storslagna
och vildmarksartade naturen. Sugnet är ett särskild populärt utflyktsmål.
Kalvfjot och delar av Älvdalens skjutfälts norra del
Kalvfljot utgör ett för regionen karakteristiskt bergkullandsskap där höjderna i norr, mot
Jämtlandslänsgränsen, övergår i vardar, d v s kalfjäll, där höjdlägesbarrskog av fuktig ristyp
med ljung gradvis glesnar och övergår i ljungklädda kalfjäll. De mycket myrrika
sydvästsluttningarna ner mot Lånan kläs av speciella, ofta artfattiga höjdlägesmyrar präglade
av regionens höga humiditet. Området dräneras via flera småbäckar mot Lånan i väster.
Bäckarna kransas av galleriskog med gran och björk och sumpskogsinslag.
Innehåll

Myrvegetationen i Kalvfljot domineras av mossar och mjukmattor men inslaget av soligena
fastmattekärr, ofta med välutbildade strängmönster är relativt stort. Här och var uppträder
små gölar och gölflarkar men procentuellt sett upptar de bara en begränsad del av
myrområdet. Mossarna är oftast höljemossar med en del tall. I mjukmattorna uppträder
mossesträngar av hjortrontyp.
Anmärkningar: Området omnämns på ett flertal ställen i länets Naturvårdsprogram (obj. nr
39-73,80, 96,114 samt 62-9). Ingår i Ängs- och hagmarksinventeringen (obj. nr 39-14).
Området är även utpekat som riksintresse för friluftslivet (MB 3 kap 6 §) nr FW-10,
Rotälven-Anjosvarden.
VMI-id: 15D7h01, 15E1a01, 15E1d 01
Referenser
Bratt, L. 1986: Värdefull natur i Kopparbergs län – sammanställning inför
naturvårdsprogram. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, N 1986:3.
Bråkenhielm, S. (red.), 1982: Urskogar, del 3. SNV, PM 1509.
Frödin, J. 1952: Skogar och myrar i N. Sverige i deras funktioner som betesmark och slåtter.
Uppsala.
Hjelmqvist, S. 1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs län. SGU, ser Ca
nr 40.
Lundquist, R, 1997: Dalarnas urskogar. Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1997:4.
Olsson, G. 1964: Rullstensåsarna och deras utnyttjande i Kopparbergs län. Länsutredning
för Kopparbergs län.
Rynéus, T. 1971: Naturvårdsinventering av Sugnet, Rödberg och N. Trollegrav.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1971:2.
Rynéus, T. 1985: Översiktlig inventering för Mora kommun. Länsstyrelsen i Kopparbergs
län, 1985:2.
Soyez, D. 1971: Geomorfologisk kartering av NV Dalarna. Stockholms universitets
Naturgeogr. Inst. Nr 11.
Svenson, S-Å. 1985: Översiktlig naturinventering för Älvdalens kommun. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län, 1985:1.
Wennerholm, H. 1985: (manuskript) Naturvårdsinventering av Rotälven. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. N 1988:1.
Namn: Jonas Bergstedt, Lennart Bratt (2002-04-10), Hannah Persson(2004-02-05)
Innehåll

Område av riksintresse för naturvård i Dalarnas län

Nr 26

Lybergsåsen - Gåstjärnskölen

Innehåll

Kommun: Malung (2023), Mora (2062)
Kartblad:13DNO, 14DSO
Area: 7002 ha totalt, varav 6833 ha utgörs av land, 169 ha av vatten.
Naturgeografisk region: 32 b Norra Norrlands barrskogsområden och bergkullslätter.
Landskapsformer: Bergkullslätt.
Riksvärde
Ås
Myrkomplex

Topogent kärr
Sumpskog
Naturskog

Flora

Värdeomdöme
Lybergsåsen är av stort geomorfologiskt värde och utgör ett vackert exempel på en subaeril ås.
Åsen sträcker sig ca 15 km från Tandsjön i norr till Gravberget i söder. På båda sidor om åsen,
samt norr därom, sträcker sig stora myrkomplex.
Gravån i söder har bildat en markant kanjon, där många mycket stora granar växer, vilka
tillsammans med kanjonen och vattnet ger landskapet en dramatisk form.
Gåstjärnskölens vegetation är till stor del präglad av artfattiga mjukmattor av för regionen
representativ typ. Myren är till stor del orörd och har ett välutbildat, stort flarksystem. Fågellivet
är likaså representativt och artrikt och har klassats mycket högt i den ornitologiska inventeringen.
Tandsjökölen är ett stort myrområde med artfattig vegetation. Ur fågelsynpunkt har blötområdena
runt N. Torsjön stora värden med ljungpipare, kricka, småspov och trana.
Unnarmyrarna - Storkölen delas i två delar. Den västra, fattiga Storkölen med ett rikt fågelliv med
bl a småspov och ljungpipare. Den östra Unnarmyrarna/Blekskölen av för regionen ovanligare
myrtyper och med en ställvis rik flora. Inslaget av flarkmyrar med gölar är ett representativt inslag
för den myrrika, humida regionen.
Dammkölen-Gravbergskölen är en variationsrik och till stora delar mosaikartat utformad myr med
fastmarksholmar, tjärnar och bäckar. Fastmarksholmarna är endast till mindre del avverkade
(1982). Geologiska och ornitologiska värden, men en artfattig myrvegetation.
Gravukölen i söder är ett stort, variationsrikt och oskadat myrkomplex med höga biologiska
värden främst på den ornitologiska sidan tack vare stor andel öppet vatten i lösbottnar och flarkar.
De flesta av de ovan beskrivna myrarna har i länets våtmarksinventering klassats som klass I. Ett
par av dem har klass II, men har tagits med för att området i sin helhet får höga värden.
Huvudkriterier: A, B, D
Stödkriterier: Storlek, Mångformighet, Naturlighet, Kontinuitet, Representativitet, Funktion

Förutsättningar för bevarande
Åsens välutbildade former bibehålles i oskadat skick. Värdet kan påverkas negativt av
täktverksamhet och annan exploatering som påverkar marktopografin.
Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt.
Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, och i kantzoner bör ej utföras.
Säkerställande
Med stöd av MB 7 kap 28 § har två natura 2000 områden inrättats inom gränserna för
riksintresseområdet. I områdets mitt finns det 12 ha stora SE0620241 Lybergseggen. Detta är
även ett biotopskyddsområde, upprättat med stöd av MB 7 kap 11 §. I områdets nordöstra del
finns även det 409 ha stora SE0620064 Gåstjärnskölen. Detta är även en del av ett samrådsområde
med samma namn, upprättat med stöd av MB 12 kap 6 §.
Områdets huvuddrag
Lybergsåsen
Lybergsåsen utgör en biås till Malungsåsen och sträcker sig utan större avbrott genom
bergkullslätten från Malungsråberget norrut till Tandsjön, en sträcka på närmare femton
kilometer.
Åsen är mestadels liten och ringlande. Trots att höjden sällan överstiger sju meter är den ändå
skarpt markerad och kallas därför även Lybergseggen. Den är huvudsakligen uppbyggd av grovt
och kantigt material, ställvis förekommer rikligt med block på åsen. I norr får åsen något
kraftigare dimension samt består av ett rundare material. Enligt Lundqvist (1951) är åsen subaeril,
vilket innebär att den bildats i öppna sprickor i landisen. Åsen utgör ett vackert och säreget inslag
i landskapsbilden.
Gravån
I södra delen av området ligger Gravån, vilken avvattnar de stora myrarna Gravukölen och
Gravbergskölen. Vid Gravberget passerar ån ett bälte med Öjediabas. Här har ån skurit sig djupt
ner i både moränen och fast berg. I förhållande till omgivningen har ån skurit sig ner 30-50 meter.
Emellanåt når de lodräta bergväggarna en höjd på ca 20 meter.
Lokalen är geologisk intressant. Här uppges att Öjediabasen innesluter sandstens- och
skifferbankar. Den genomsättes även av gångar av en fin- till småkornig, yngre diabas av
Åsbytyp. Öjediabasen uppges också ha "pillow"-struktur, det vill säga ovala kuddar, av en storlek
av 1`3 dm. I området finns även rester efter kalkbränning i form av ugnar.
Myrarna
Gåstjärnskölen utgör den nordligaste delen av ett väldigt myrområde. Den begränsas av ett
sjösystem i Ogans vattenområde med Tandsjön, Rogsjön och Dragsjön. Barrskogsbevuxna
fastmarksholmar och bergryggar i nord-sydlig sträckning delar upp myren något, men den kan
ändå betraktas som en stor, öppen myr. Myrens vegetation präglas av artfattiga mjukmattor och
hjortronmossepartier ut mot kanterna. I norr finns ett stort flarksystem med gölflarkar och
halvmeterhöga strängar, av vilka en jättesträng mäter mer än 400 m och dämmer upp en väldig
flark. Områden vid Rudtjärnen hyser en del rikarter, vilka avviker mot den mycket artfattiga
floran i övrigt. Här finns gyllenmossa (Tomentypnum), ullsäv och några fler krävande arter.
Myren har ett rikt fågelliv med spovar, ljungpipare, trana, gräsand och kricka. Den har ingående
undersökts av Sjörs m.fl. (1973) och den är också fågelinventerad.
Söder om Gåstjärnskölen tar Tandsjökölen vid. Båda dessa ligger i Mora kommun, medan övriga
myrar inom riksintresset ligger i Malungs kommun. Här landskapet mycket flackt på en platå
mellan Tandsjön och Ogans dalgång. Topografiskt präglas landskapet av låga bergsryggar i nordInnehåll

sydlig sträckning, vilka delar upp det väldiga myrområdet. Barrskogarna domineras av friska
ristyper, men vid de låga bergsryggarna övergår myrarna successivt i fuktskogar. Storområdet
dräneras till Ogan. Det väldiga, flacka myrområdet präglas av artfattiga mjukmattekärr, som mot
sidorna övergår i mossar av hjortrontyp. På några platser finns något större mosseområden.
Myrarna är torra, vilket kan förklaras med dränerande underlag. Blötområden uppträder främst vid
N. Torsjön i form av sumpkärr längs ån och angränsande lösbottenkärr. En värdefull fågelfauna
finns med bl a ljungpipare, småspov och trana.
Unnarmyrarna – Storkölen ligger på ett flackt, ca 4 km brett näs mellan de reglerade sjöarna
Hässjön och Tandsjön/Rogsjön. Drumlinformade, skogsbevuxna höjder drar i nord-sydlig riktning
genom området. Skogarna är barrblandskogar där fuktinslaget på många håll är stort. Större
fuktskogar finns på Bäckemyrhöjdens nordsluttningar, vilka gradvis övergår i mossar och kärr.
Myrarna utgörs främst av kärrkomplex med inslag av rismossar av hjortrontyp längs sidorna och i
något högre partier. Storkölen domineras av stora, plana fattigkärr dels av mjukmattetyp, vilka
mot öster, övergår i fastmattor. Ett antal flarkpartier söker sig mot en central tjärn, varifrån vattnet
rinner vidare österut. Unnarmuren och Blekskölen i öster skiljer sig på flera punkter från
Storkölen i väster. Huvuddelen utgörs av fastmattekärr av tuvsävtyp, vilka genomdras av blötare
flarkområden med lösbottnar/fastmattesträngar av mer norrländsk typ. Centrala delen av de
nordligaste delen av Unnarmyrarna upptas av ett blött flarkkomplex av blandmyrtyp med
flarkgölar. Stora delar av främst de blöta myrarna är av rikkärrstyp med inslag av ängsnyckel,
dvärglummer, gräsull, björnbrodd, vitag, tätört och flera rikkärrsmossor. Storkölen har ett rikt
fågelliv med bl a småspov och ljungpipare, gluttsnäppa och mycket orre
En del av det mycket vidsträckta myrlandskapet i dessa delar av regionen upptas av Getingkölen
på Bäckemyrhöjdens sluttningar ner mot Tandsjön och Blästerån. Svagt sluttande fastmattekärr,
till större delen öppna men med inslag av stora fastmarksholmar dominerar sluttningen. På krönet
i väster rismossar av hjortrontyp, vilka även uppträder mot fastmarken i övriga området. Myrarna
är torra och inslagen av blötmyr och tjärnar litet. Denna myr har inte lika höga värden som
omkringliggande myrar, men ingår ändå i riksintresset, eftersom området då får en bättre helhet.
Dammkölen-Gravbergskölen ligger i en några km bred, flack dalgång, i öster skarpt markerad av
Brändberget/Kyrkbergets branter och väster mer diffust av den låga Gullrosheden. En vattendelare
längs vägen vid Bu-Lyberget utgör den norra gränsen för myrområdet. Området dräneras genom
Glesans vindlande lopp till den reglerade Hässjön i nordväst. Landskapet är kraftigt sönderstyckat
av små fastmarksholmar bevuxna med barrblandskog av frisk ristyp. Dammkölenmyrarna i norr
domineras av fastmattekärr, vilka mot bergen i öster är av lutande, soligen tuvsäv/blåtåteltyp.
Fastmattekärren mot stora myren är mer av artfattig mjukmattetyp. Myrarna inom denna del är i
regel små och ganska mångformiga genom att torrare partier täcks av mossevegetation, främst av
hjortrontyp, och av fastmarksholmar "dämda" partier av blötare lösbottnar. Det finns även rikligt
med små tjärnar i dödisgropar och även en del flarkgölar i myrens vattenbanor. Runt Glesan
utbreder sig översvämningskärr (sumpkärr). Gravbergskölarna i söder intas av något större
sammanhängande myrar än Dammkölen. Svagt lutande, soligena fastmattekärr med inslag av en
del flarkgölar dominerar de artfattiga myrarna här. Även något större, ensidigt lutande rismossar
med höljesystem finns mot Glesan i väster. På Råbergskölen i sydväst finns ett välutformat
flarksystem med strängkärrtyp. Myrarna har ett rikt fågelliv med bl a gluttsnäppa, trana och
brushane.
Gravukölen-Östermyrkölen: Ett flackt landskap öster om Råberget och uppdämt av små
bergsryggar hyser ett i stort sett blött myrlandskap av stora dimensioner. Kärr av två typer
dominerar. Artfattiga och enhetliga mjukmattekärr och blöta lösbottenkärr med övergång till rena,
vattenfyllda flarkar. Längs en liten rullstensås finns en rad tjärnar. Rismossesträngar och mindre
rismossepartier, ofta av hjortrontyp, är vanligt liksom små fastmarksholmar. Dessa myrdelar
dräneras dels via Gravån mot söder och dels till Lysjön i öster.
Innehåll

Biotopskyddet ”Lybergseggen”
Inom riksintresseområdet finns ett litet biotopskydd, som även är utpekat som Natura 2000område med namnet ”Lybergseggen”. Området ligger i anslutning till åsen, den egentliga
Lybergseggen, men utgörs av en urskogsartad barrskog. I skogen finns bl a tallticka, gränsticka,
rosenticka, harticka, vedticka samt violettgrå tagellav.
Anmärkningar: Gravukölen har VMI ID: 13D 9F01. Unnarmyrarna har VMI-id: 14D2F01. Liten
påverkan, främst av skyddsdikningar.
Referenser
Bratt, L, Rafstedt, T, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län. Länsstyrelsen i Kopparbergs län
1990:2.
Lundqvist, G, 1951: Beskrivning till jordartskarta över Kopparbergs län. SGU, ser Ca nr 21.
Olsson, G, 1964: Rullstensåsarna och deras utnyttjande i Kopparbergs län. Länsutredning för
Kopparbergs län.
Rynéus, T, (o medarb.), 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län 1988:1.
Svenson, S-Å, 1984: Översiktlig naturinventering för Malungs kommun. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län, N 1984:1.
Namn: Jonas Bergstedt, Lennart Bratt (2002-04-09), Maria Jons (2003-03-31)
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RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
77. ORSASJÖN W 77 (delen i MORA sn)
6772/1435
Motivering:
Centralbygd med tätt fornlämningsbestånd, kärnområde för jordbruksbygden vid Orsasjön och Siljan.
Uttryck för riksintresset:
För beskrivning hänvisas till Orsa kommun.
-----------RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
77. ORSASJÖN W 77 (delen i ORSA sn)
6772/1435
Motivering:
Centralbygd med tätt fornlämningsbestånd och välbevarad bymiljö,
kärnområde för jordbruksbygden vid Orsasjön och Siljan.
Uttryck för riksintresset:
Koncentration av gravfält och ensamliggande eller i grupper
belägna gravar från vikingatiden. Omfattande lämningar efter
lågteknisk järnhantering. Vattnäs by med tre byklungor och
gårdar med intakt månghussystem, och väl hävdad odlingsmark i
sluttningen mellan bybebyggelsen och sjön.
----------------------------------LÄNSSTYRELSENS BESKRIVNING
77. ORSASJÖN
Karta: 14E NO
1444, 1442
14E 4h
14447

14E SO
1343
14E 5h
14457

14E 4g
14446

Areal: > 100 ha
Kulturgeografisk(a) region(er):
Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Naturgeografisk(a) region(er):
Sydligt boreala kuperade områden.
Specifikation av naturförutsättningar:
V-sluttning av moränklädd bergshöjd utmed Orsasjön. Uddar och
vikar. Bäckar. Öppet odlingslandskap utmed stranden.
Vilka motiv har i första hand styrt urvalet:
Vetenskapligt - pedagogiska. Fornlämningsmiljö, bebyggelse och
landskaps.
Eventuella kompletterande värden:
Markanvändning och miljömässiga värden.
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Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord):
Gravar, gravfält, slaggvallar. Järnålder samt klungbyar från
1700-1800-tal.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas:
Skogs- och jordbruk med hänsyn till fornlämningarna. Försiktighet med ny bebyggelse. Odlingslandskapet hävdas. Eventuell tillkommande bebyggelse i Vattnäs by bör prövas med stor omsorg.
Anpassning.
Säkerställandeläge:
KÖ för Orsa 77-04-25: U9 är kulturminnesvård och naturvård.
Siljansplaneringen 82-11-11: område av intresse för kulturminnesvården. Områdesplan för Vattnäs by. 77-06-13: bymiljö av
riksintresse. Fornminneslagen.
Området berör område av riksintresse för naturvård nr: N 66
och N 62
och område av riksintresse för friluftsliv nr: F 16.
Området ingår även i: Mora kommun.
Områdets huvuddrag:
Orsasjöns stora tillflöde är Ore älv och Orsa kyrka är belägen
ganska nära det svämsandsområde, som markerar sammanflödet.
Älven utgör för övrigt den förenande länken mellan Orsasjön och
Skattungen-Oresjön i öster och den genomrinner ett brett sandoch åsområde.
Den östra sidan är sluttande och moränbunden, ehuru i norra delen starkt uppodlad och kännetecknad av talrika hängmyrar vid
byarna Holen och Vångsgärde. Söder därom och numera inom Mora
socken finns byn Vattnäs, belägen på en bred udde i sjön och
omgiven av ett starkt uppodlat men begränsat slättområde. Ett
stycke öster om Vattnäs och i nordkanten på ett mäktigt myrområde som sträcker sig söderut mot Färnäs och Siljan ligger byn
Bergkarlås.
Vid Vattnäs har ett depotfynd från yngsta bronsåldern hittats,
ett av de utomordentligt fåtaliga föremålsfynd från denna period
som gjorts i Dalarna. Vad gäller fasta fornlämningar är Orsasjön
en av Dalarnas rikaste. Totalt finns vid sjön fem gravfält samt
ett antal spridda, enstaka fornlämningar.
Den största fornlämningskoncentrationen ligger vid sjöns östra
sida, längs den delvis starkt moränbundna sträckan från Bredåns
mynning söder om Näset ned till Moragränsen. På udden omedelbart
norr om åmynningen ligger ett litet gravfält (raä 22), bl.a. med
ett större röse och rester av vad som troligen kan vara en husgrund. På udden söder om åmynningen ligger ett större gravfält
(raä 139) med totalt ca 15 fornlämningar, flertalet stensättningar av rösetyp. Likartade stensättningar kännetecknar ytterligare två små gravfält söder därom (raä 142-143) samt två
mindre fornlämningslokaler (raä 140 och 145). Längst i söder
ligger en skärvstenshög (raä 146) den enda klart identifierbara
fornlämningen av denna typ som ännu är känd i Dalarna. På två
öar längre söderut utanför samma strand, belägna norr respektive
söder om Vattnäs, finns enstaka stensättningar (raä Mora 3676
och 419).
Från Lindänget strax norr om Holen härrör ett mera betydande
gravfynd. I den mot Orsasjön svagt sluttande slättmarken tycks
en grupp gravhögar av "Sollerö-typ" ha varit belägna, vilka för-
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stördes omkring år 1900. Talrika fynd av vikingatidstyp har
gjorts. Av gravfältet återstår numera endast en mindre rest
(raä 83).
I direkt eller indirekt anslutning till Orsasjön förekommer primitiv järnslagg på ett 50-tal platser. Därtill kommer en koncentration av ett 15-tal lokaler nära sammanflödet Unån-Ore älv, en
mindre grupp kring Bergkarlås samt ytterligare en grupp i Önaområdet väster om Kråkberg. Liksom vad gällde gravarna är sjöns
östra strandområde rikast, inte minst åkermarkerna runt hängmyrarna vid Holen-Lindänget samt Vattnäsområdet. I förstnämnda område och ett stycke söder om det stora gravfältet raä 139 finns
på en högre terrass mot sjön en mäktig slaggram (raä 141), från
vilken kol har C14-daterats till skarven mellan äldre och yngre
järnålder (St 3308, medelvärde 455 e.Kr. + -- 100). Området är
rikt på slaggplatser. Några av områdets föremålsfynd kan nämnas.
Vattnäs by.
Byn består av tre byklasar, Svader, Bocken och Näset, varav kulturminnesvårdens intresse särskilt är knutna till de två sistnämnda byarna. Bebyggelsen ligger på en udde och på dess rot vid
Orsasjön.
Gårdarna i Näset är koncentrerade till uddens norra del med uthuslängor mot strandplanet. Bocken är en liten klungby, även den
i direkt kontakt med sjön. Här är byns majstångsplats. Enstaka
ofärgade gårdsanläggningar samt manbyggnaderna blott i mindre
utsträckning ombyggda under senare tid.
Inga gårdar i direkt förfall, dock står ett par obebodda. Gårdarna är till största delen intakta med månghussystemet bevarat.
Invid byvägen ut på udden finns ett antal spridda villor, tillkomna merendels från 1950-talet och framåt.
Odlingslandskapet intill byn är öppet och brukas till nära 1OO%.
Den direkta kontakten mellan bymiljön, den odlade marken och
sjön upplevs som en anslående helhet i landskapsbilden.
Sammanfattande värdetext:
Orsasjön ansluter i arkeologiska avseende väl till den nordvästra delen av Siljan. Rikedomen på lämningar av primitiv
järnframställning är påfallande och förefaller väl belagd till
yngre järnålder. Närmare 1/3 av samtliga i landskapet registrerade lokaler med järnslagg av den aktuella typen finns i detta
område. Dessutom härrör således de rikaste föremålsfynden därifrån. De fasta jordbruksbyarna vid Orsasjön och Siljan tycks i
för Dalarna ovanligt hög grad kunna härledas ur en vikingatida
bygd. En av de betydelsefullaste bland dessa är Vattnäs med sin
särpräglade bymiljö och ett anslående kulturlandskap.
Källor:
Hyenstrand, Å. 1974.
Järn och bebyggelse. Dalarnas hembygdsbok 1974. Falun.
Hyenstrand, Å. 1982.
Kulturminnesvårdsprogram för Kopparbergs län, del 1. Falun.
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RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
76. BÖNSABERGS FÄBODAR W 76 (Våmhus sn)
6787/1420
Motivering:
Fäbodmiljö med två täta byggnadsklungor och ett ovanligt stort
antal enhetliga byggnader och väl bevarad karaktär.
Uttryck för riksintresset:
Små kringbyggda eller vinkelställda fäbodgårdar samt rester
efter fägator och gärdesgårdar.
----------------------------------LÄNSSTYRELSENS BESKRIVNING
76. BÖNSABERGS FÄBODAR
Karta: 14E NV
1443
14E 7d
14E 7e
14473
14474
Areal: > 100 ha
Kulturgeografisk(a) region(er):
Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Naturgeografisk(a) region(er):
Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområde.
Specifikation av naturförutsättningar:
Bergkulleterräng, skogsmark.
Vilka motiv har i första hand styrt urvalet:
Pedagogiska. Bebyggelsemiljö med miljömässiga värden.
Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord):
Fäbodar, 1700-1800-tal.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas:
Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot exteriörförändringar. Ytterligare fritidsbebyggelse bör undvikas. Skogen närmast intill fäbodtägten bör ej
kalaverkas.
Säkerställandeläge:
KÖ 84-01-30 R2-område med kulturellt mycket värdefull fäbodbebyggelse. R59-randområde kring kulturellt mycket värdefull
fäbod.
Områdets huvuddrag:
Två täta byggnadsklungor högt belägna i nordostsluttning med
genomlöpande skogsbilväg. Högrest granskog skymmer delvis utsikten.
Byggnaderna är genomgående ofärgade med omväxlande plåt-, tegeloch pärttak. Ett stort antal uthus finns i behåll och karaktären
av små kringbyggda eller vinkelställda gårdar är påtaglig. Fäboden innefattar ett ovanligt stort antal byggnader och enhetlig-
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heten är påfallande. Ett mindre antal stugor har fått ändrade
exteriördetaljer av fritidsstugekaraktär. Ingen stuga i direkt
förfall, ett par fjös dock med eftersatt underhåll. Rester efter
fägator och gärdsgårdar återstår. Det finns inga större öppna
områden utanför den egentliga fäbodtägten närmast stugorna.
Hugo Alfvén har sagt: Villse det mest svenska och det mest musikaliska landskapet i vårt land, så ska ni gå till Bönsaberg i
Våmhus.
Anmärkning:
En ovanligt stor och enhetlig fäbodmiljö, där den äldre karaktären är väl bevarad.
Källor:
Kulturmiljöer i Mora - översiktlig kulturhistorisk planering.
Dalarnas Museum 1974 (rapport).
Innehåll

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
75. BONÄS W 75 (Mora sn)
6773/1429
Motivering:
Bymiljö, en av Siljansområdets största radbyar med markant läge
i landskapet.
Uttryck för riksintresset:
Välbevarad, äldre bebyggelse där månghussystemet och den kringbyggda gårdsbilden ännu till stor del är bevarad. Väl hävdat
odlingslandskap där de uppodlade markerna är lokaliserade i
sluttningen mellan gårdarna och Orsasjön.
----------------------------------LÄNSSTYRELSENS BESKRIVNING
75. BONÄS
Karta: 14E SO
1442
14E 4f
14445

14E NO
1444
14E 5f
14455

Areal: > 100 ha
Kulturgeografisk(a) region(er):
Södra Norrlands och norra Svealands kust- och odlingsbygder.
Naturgeografisk(a) region(er):
Sydligt boreala kuperade områden.
Specifikation av naturförutsättningar:
Randområde mellan skogklädda sanddyner och öppet odlingslandskap mot sjö.
Vilka motiv har i första hand styrt urvalet:
Pedagogiska. Bebyggelsemiljö med markanvändning och miljömässiga värden.
Eventuella kompletterande värden:
Fornlämningar.
Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord):
Radby, 1600-1800-tal.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas:
Ytterligare villa- eller fritidsbebyggelse bör ej tillkomma.
Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas. Eventuell nytillkommande bebyggelse bör koncentreras till områden norr
eller söder om riksintresset. Det öppna odlingslandskapet och
den direkta kontakten mellan byn och Orsasjön bör bibehållas.
Det äldre vägsystemet bör bibehållas i nuvarande utsträckning.
Säkerställandeläge:
KÖ 84-01-30: O3 Våmhus-Bonäs D1 och D8 (ej kulturresv). Siljansplaneringen 82-11-11: område av intresse för kulturminnesvården.
Fornminneslagen.
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Området berör område av riksintresse för friluftslivet nr:
F 16.
Områdets huvuddrag:
En tät utpräglad radby (Sveriges längsta), som ligger efter
skogskant till stort, tallbevuxet sanddynområde (Sveriges
största fossila dynområde i inlandet). Gårdarna ligger "på rad"
efter den trånga, slingrande bygatan med härbren och uthus tätt
intill vägbanan. En del av byggnaderna är ofärgade, manbyggnaderna blott i mindre utsträckning ombyggda under senare tid.
Inga byggnader i direkt förfall. Månghussystemet och den kringbyggda gårdsbilden är ännu till stor del bevarad. Den äldre bymiljön är mycket enhetlig.
Odlingslandskap tillhörigt byn finns mellan gårdarna och Orsasjön. Häröver och delvis genom den norra delen av byn löper en
genomfartsväg. Invid denna finns spridd villabebyggelse tillkommen under sen tid.
Sammanfattande värdetext:
En av Siljans största radbyar med markant läge i kulturlandskapet och en välbevarad äldre bebyggelse.
Källor:
Kulturmiljöer i Mora - översiktlig kulturhistorisk planering.
Dalarnas museum 1974 (rapport).
Innehåll

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
74. FÄRNÄS W 74 (Mora sn)
6765/1437
Motivering:
Ovanligt omfattande och tätbebyggd bymiljö med landets största
bestånd av medeltida trähus och även i övrigt ålderdomligt
byggnadsbestånd samt med stora delar av by- och inägostukturen
bevarad från 1700-talet.
Uttryck för riksintresset:
Månghussystem och kringbyggda gårdar med åtskilliga medeltida
och stor andel av 1700- och 1800-talets bebyggelse i behåll.
Bygatusystem och inägostruktur härrör från tiden före storskiftet på 1700-talet.
----------------------------------LÄNSSTYRELSENS BESKRIVNING
74. FÄRNÄS
Karta: 14E SO
1442
14E 2h
14E 3h
14427
14437
Areal: 100 ha
Kulturgeografisk(a) region(er):
Södra Norrlands och norra Svealands skogsområde.
Naturgeografisk(a) region(er):
Sydligt boreala kuperade områden.
Specifikation av naturförutsättningar:
Flackt område NV om sjön Siljan. Öppet odlingslandskap inramat
av skogsmark.
Vilka motiv har i första hand styrt urvalet:
Pedagogiska. Bebyggelsemiljö med miljömässiga värden.
Eventuella kompletterande värden:
Landskaps- och markanvändning.
Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord):
By och odlingslandskap med anor från medeltiden och tradition
till 1900-tal.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas:
Ytterligare villabebyggelse bör koncentreras till redan befintliga villaområden. Inom riksintresseområde bör eventuell nytillkommande bebyggelse anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende och struktur. Utglesning av befintlig bebyggelse
bör undvikas. Odlingslandskapet bör hävdas och vägsystem bör
bibehållas i nuvarande utsträckning.
Säkerställandeläge:
KÖ 84-01-30: 0 1 (markdispositionsplan för Mora centralort).

Innehåll

Samt D 1-område (ej kulturminnesvård). Området ligger som
nämnts ovan inom markdispositionsplan för Mora centralort antagen 78-09-25. Området är utlagt som permanentbostäder och
jordbruksområde. Flera fastställda detaljplaner inom området.
Siljansplaneringen 82-11-11, område av intresse för kulturminnesvården.
Området berör område av riksintresse för friluftsliv nr: F 16.
Områdets huvuddrag:
En intensivt tätbebyggd by av osedvanlig storlek i två, nu hopbyggda byklasar. Byn ligger på ett flackt område, med fast berg
ej långt under markytan. Genomlöpande landsväg är storgata eller
mangata i byn med de största gårdarna, bl.a. flera tvåvåningsbyggnader tätt intill vägbanan. Jämnlöpande med denna finns två
fägator med uthuslängor och härbren med baksidorna ut mot gatan.
Genom tvärgator är dessa i förbindelse med mangatan. Fägatorna
är till stor del ej belagda. En hel del byggnader är ofärgade,
manbyggnaderna blott i mindre utsträckning ombyggda under senare
tid. En gård har eftersatt underhåll och är i förfall och några
gårdar står obebodda.
Månghussystemet och den kringbyggda gårdsbilden är ännu i ovanligt hög grad bevarad. De äldre byklasarna har mycket utpräglad
och enhetlig bykaraktär.
Byn har två majstångsplatser, centralt i en vägkorsning i vardera byklasen.
Öppet odlingslandskap finns kvar söder och norr om bykärnan. I
öster och sydöst har en stor del av det öppna landskapet exploaterats för spridd villabebyggelse, tillkommen under sen tid.
Vidare har de två äldre byklasarna genom modern bebyggelse, till
stor del i sten, sammanbyggts.
Sammanfattande värdetext:
Osedvanligt omfattande och tätbyggd bymiljö med såväl stora
delar av den ålderdomliga bebyggelsen samt by och inägostrukturen i behåll.
Källor:
Kulturmiljöer i Mora - översiktlig kulturhistorisk planering.
Dalarnas museum 1974 (rapport).

Innehåll

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
73. SKEJSNÄSET W 73 (Mora sn)
6757/1443
Motivering:
Fornlämningsmiljö, ovanligt stort insjögravfält från järnåldern
med anknytning till lågteknisk järnframställning.
Uttryck för riksintresset:
Strandnära gravfält med 35 välbyggda och tätt liggande stensättningar rumsligt anknutet till järnframställningsplats.
----------------------------------LÄNSSTYRELSENS BESKRIVNING
73. SKEJSNÄSET
Karta: 14E SO
1442
14E 1i
14418
Areal: < 100 ha
Kulturgeografisk(a) region(er):
Södra Norrlands och norra Svealands kust- och odlingsbygder.
Naturgeografisk(a) region(er):
Sydligt boreala kuperade områden.
Specifikation av naturförutsättningar:
Udde i Siljan. Sandig/grusig morän.
Vilka motiv har i första hand styrt urvalet:
Vetenskapligt - pedagogiska. Fornlämningsmiljö.
Eventuella kompletterande värden:
Miljömässiga värden.
Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord):
Gravfält om 35 runda stensättningar - järnålder. Slaggplats.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas:
Skogsvård med hänsyn till fornlämningarna.
Säkerställandeläge:
KÖ 84-01-30: huvudsakligen R54 för kulturminnesvård (arkeologiska intressen). Berör även R7 och R9 (strandområde). Siljansplaneringen antagen 82-11-11. Fornminneslagen.
Området berör område av riksintresse för friluftsliv nr:
F 16.
Områdets huvuddrag:
På en udde med en svagt bågformad grusrygg finns gravfält om ca
35 små, tätt liggande och till synes välbyggda stensättningar.
Skogsrösetyp och en slaggplats.

Innehåll

Sammanfattande värdetext:
Stort järnåldersgravfält med anknytning till primitiv järnhantering.
Källor:
Hyenstrand, Å. 1974.
Järn och bebyggelse. Dalarnas hembygdsbok. Falun.
Hyenstrand, Å. 1982.
Kulturminnesvårdsprogram, del 1. Falun.
Innehåll

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
71. LITTERSJÖARNA-VENJANSJÖN W 71 (Mora, Solleröns
och Venjans sn)
6752/1403
Motivering:
Fornlämningsmiljö, ovanligt stor förekomst av boplatser med
stenålderskaraktär, i områdets södra del överlagrade av järnålderns insjögravar och järnframställningsplatser.
Uttryck för riksintresset:
Boplatser av fångstkaraktär från stenåldern, vid Littersjöarna stor koncentration med karaktäristiskt redskapsbestånd
tillverkat av en för området specifik bergart (röd kvartsitisk mo-sandsten). Utmed Venjansjön finns även fångstgropar,
insjögravfält samt talrika lokaler med slagg från lågteknisk
järnframställning.
I området ingår även:
Ruinen efter länets äldsta glasbruk på Stora Sandön.
----------------------------------LÄNSSTYRELSENS BESKRIVNING
71. LITTERSJÖARNA
Karta: 14D SO
1432
14D 3i
14338
Areal: > 100 ha
Kulturgeografisk(a) region(er):
Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Naturgeografisk(a) region(er):
Norra Norrlands barrskogsområde och bergkullslätter.
Specifikation av naturförutsättningar:
Sanddeltaområde. Rikt på småsjöar.
Vilka motiv har i första hand styrt urvalet:
Vetenskapligt-pedagogiska. Fornlämningsmiljö och landskapsmarkanvändning.
Eventuella kompletterande värden:
Miljömässiga värden.
Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord):
Stenåldersboplatser.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas:
Skogsbruk med hänsyn till fornlämningarna. Försiktighet med ny
bebyggelse.
Säkerställandeläge:
KÖ 84-01-30: område i stort R6 (fäbodar eller fritidsbebyggel-

Innehåll

sen) och R50 (arkeologiskt intresse). Fornminneslagen.
Områdets huvuddrag:
Littersjöarna är en samling småsjöar, förbundna med varandra
genom smala näs i ett sanddeltaområde. I området finns dessutom
en specifik bergart, röd kvartsitisk mo/sandsten, som har fungerat som en råvara för tillverkning av redskap i stenålderns
fångstkulturer. Littersjöarna rymmer en koncentration av stenåldersboplatser inom ett litet, begränsat område.
Sammanfattande värdetext:
Littersjöarna, i förbindelse med Ejssjön och Venjansjön, utgör
en särpräglad arkeologisk miljö med synnerligen värdefulla boplatsmiljöer av fångstkulturkaraktär, insjögravar och järnframställningsplatser. Områdets geologiska och topografiska förutsättningar har här gett människor rika möjligheter till liv och
verksamhet i äldre tider.
Källor:
Hyenstrand, Å. 1982.
Kulturminnesvårdsprogram för Kopparbergs län, del 1. Falun.
-------------------LÄNSSTYRELSENS BESKRIVNING
72. VENJANSJÖN
Karta: 14D SO 14E SV
1432
1441
14E 1a
14410

13E NV
1343

Areal: > 100 ha
Kulturgeografisk(a) region(er):
Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Naturgeografisk(a) region(er):
Norra Norrlands barrskogsområde och bergkullslätter.
Specifikation av naturförutsättningar:
Stor sjö med ett stort vattensystem. Moränmark och sanddeltan.
Vilka motiv har i första hand styrt urvalet:
Vetenskapligt - pedagogiska. Fornlämningsmiljö och markutnyttjande. Miljömässiga värden.
Eventuella kompletterande värden:
Bruksbebyggelse.
Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord):
Stenåldersboplatser, järnåldersgravar, milstolpar, fångstgrop,
slaggplatser. Stenålder - 1800-tal. Bruksbebyggelse från 1800talet.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas:
Skogsbruk med hänsyn till fornlämningarna. Försiktighet med ny
bebyggelse.

Innehåll

Säkerställandeläge:
KÖ 84-01-30: fäbodar eller fritidsbebyggelse (R4 och R6) arkeologiska intressen (R47 och R48). Fornminneslagen.
Områdets huvuddrag:
Den ca 1,5 mil långa Venjansjön är Vanåsystemets största sjö.
Dess stränder är mestadels moränbundna och skogsklädda och
försedda med talrika uddar. I den norra delen öppnar sig ett
område med sedimentjordar, bildat kring den norrifrån ankommande Vanåns sammanflöde med sjön.
Vid Venjansjön finns ett flertal stenåldersboplatser, och i
det området har flera stenåldersfynd gjorts. Anmärkningsvärd är
bl.a. en s.k spetshacka, funnen vid Landbobyn. Vid Ejssjön och
Littersjöarna, belägna i anslutning till Vanån några kilometer
uppströms Venjanbygden, har Ragnar Lannerbro påträffat en av
landets största koncentrationer av stenåldersboplatser. Vid
dessa sjöar finns dock varken gravar eller primitiv slagg. Vid
Venjansjön finns fem kända fornlämningslokaler. Två av dessa
utgörs av gravfält, belägna på Rullbonäset och en större udde
på östra landet, omedelbart norr om Rullbo fäbod. Det större
gravfältet (raä Mora 303) är beläget på en flack förhöjning
mitt för uddens sydkant. Läget är utomordentligt väl valt, och
från gravfältet ses ett långt avsnitt av Venjansjöns östkant
söderut med som kulisser utskjutande uddar. Det består av ca
30 stensättningar och är därmed ett av landskapets tre-fyra
största gravfält.
Några av gravarna, vilka ligger tätt sammanpackade, är av
triangulär form. Typsammansättning, karaktär och läge tyder på
en datering till äldre järnålder. Vid en plundringsgrävning
omkring år 1900 påträffades en fibula av äldre järnålderstyp,
något som kan datera gravfältet till romersk järnålder. Något
hundratal meter väster om nämnda gravfält och omedelbart invid
strandkanten ligger det andra gravfältet (raä 302), bestående
av sex i rad belägna stensättningar.
Skällnäset är benämningen på det ca 3 km långa landområde som i
nordlig riktning sträcker sig upp från sjöns västra strand, i
dess södra del och med början öster om Ogströmmens mynning. På
dess östsida, nära stranden och mitt för dess smalaste del ligger tre skadade fornlämningar (raä 330), nämligen ett röse och
två röseliknande stensättningar. På den smala landtungan innanför gravarna ligger en fångstgrop som en effektiv spärr.
På västra landet och i sjöns norra del ligger Digernäset, en
stor udde som till formen starkt påminner om Skällnäset. På en
hög och ut mot sjön utskjutande åsrygg påträffades år 1973 en
liten stensättning (raä 23).
Krönläget med vidsträckt utsikt är synnerligen påfallande.
Primitiv järnslagg har påträffats på närmare ett 20-tal platser
runt Venjansjön. I många fall återstår stora, välbevarade slaggramar av kvadratisk eller rektangulär form. Förekomsterna är
jämt utspridda över hela sjöområdet inklusive öarna där den
stora Sandön förutom betydande stenåldersboplatser och ruinerna
efter det äldsta glasbruket - Johannisholms föregångare - även
inrymmer primitiv slagg.
Ett ramformat slaggvarp, beläget på östra landet och i ett litet
sommarstugeområde någon kilometer söder om gränsen Mora - Venjan
(raä Mora 309) har C 14-daterats med medelvärdet år 700 e.Kr.
(+ - 110, St 4072). Slaggen inrymmer här liksom på övriga platser vid sjön och för övrigt i hela Dalarna de karaktäristiska,
strutformade slaggstyckena, de s k "fårskallarna".

Innehåll

Sammanfattande värdetext:
En av de förnämligaste forntidssjöarna i Dalarna, riktigt med
stenåldersboplatser, slaggplatser, gravar och förekomst av milstolpar, odlingsrösen, fångstgrop, samt en begränsad bruksbebyggelse från 1800-talet.
Innehåll

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
70. MATSÄL FÄBODAR W 70 (Venjans sn)
6756/1390
Motivering:
Fäbodmiljö i drift med glest bebyggd fäbodtäkt och välbevarat
byggnadsbestånd, där den äldre fäbodkaraktären fortfarande
kan upplevas.
Uttryck för riksintresset:
Bebyggelse bestående av 12 bostugor och omkring 30 uthus.
Öppen täkt på stenig moränmark.
----------------------------------LÄNSSTYRELSENS BESKRIVNING
70. MATSÄLS FÄBODAR
Karta: 14D SO
1432
14D 1h
14D 1i
14317
14318
Areal: < 100 ha
Kulturgeografisk(a) region(er):
Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Naturgeografisk(a) region(er):
Norra Norrlands barrskogsområde och bergkullslätter.
Specifikation av naturförutsöttningar:
Myrlänt skogsmark, bergig terräng. Svag NV-sluttning.
Vilka motiv har i första hand styrt urvalet:
Pedagogiska. Bebyggelse med miljömässiga värden.
Eventuella kompletterande värden:
Markanvändning.
Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord):
Fäbodar, 1700-1800-tal.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas:
Utglesning av befintlig bebyggelse bör undvikas och försiktighet bör råda mot exteriörförändringar. Ytterligare fritidsbebyggelse bör undvikas. Den öppna täkten bör bibehållas i
nuvarande utsträckning. Skogen närmast intill fäboden bör ej
kalaverkas.
Säkerställandeläge:
KÖ 84-01-30: R2-område med kulturellt mycket värdefull betydelse. R59-randområde kring kulturellt mycket värdefull fäbod.
Områdets huvuddrag:
En relativt glest bebyggd fäbodtägt med spridda stugor och fjös.
Den ligger i högt läge med någon sluttning. Byggnadsbeståndet är
åtta ofärgade och fyra rödfärgade stugor, drygt trettio uthus av

Innehåll

olika slag, varav många fjös. Fördelningen mellan tegel-, plåtoch pärttak är jämn. Byggnadsgrupperingen är oregelbundet gles.
Några byggnader har eftersatt underhåll.
Den öppna tägten består av stenig, gräsbevuxen gräsmark. Rikligt
med en, sparsamt med busksly. Granskogen står tät inpå tägten.
Gärdsgårdar av enkelt slag, odlingsrösen och grundrester efter
byggnader. Fäboden är levande enär två gårdar i Västbygge håller
djur här på sommarbete, t.o.m en gris. En nyuppförd fritidsstuga
finns, som utan prålighet ganska väl smälter in i miljön.
Sammanfattande värdetext:
En levande fäbod med mycket enhetlig bebyggelse på stenig moränmark, där den äldre fäbodkaraktären fortfarande kan upplevas med
alla sinnen.
Källor:
Kulturmiljöer i Mora - översiktlig kulturhistorisk planering.
Dalarnas museum 1974 (rapport).
Innehåll

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
69a. SOLLERÖN W 69a (Sollerö sn)
6757/1436
Motivering:
Centralbygd på ö i Siljan med lång och sammanhängande bosättningskontinuitet och stora byar med välbevarad bebyggelse och
med Dalarnas största fornlämningskomplex.
Uttryck för riksintresset:
Omfattande gravfältskomplex, genom odling uppskiktat i flera
koncentrationer med högar, rösen och stensättningar som givit
rika, vikingatida fynd, med talrika odlingsrösen, åkerterrasser och stensträngar. Flertal lågtekniska järnframställningsplatser. Byarna Bengtsarvet och Utanmyra med tät bebyggelse i
huvudsak från 1800-tal eller äldre.
69b. GESUNDA W 69b (Solleröns sn)
6753/1432
Motivering:
Fornlämningsmiljö med koncentration av lågtekniska järnframställningsplatser, sannolikt med samband till Sollerögravarna.
Uttryck för riksintresset:
Strandbunden och rik förekomst av slaggvallar, många med väl
synliga ugnslämningar.
I området ingår även:
Enstaka boplatser av stenålderskaraktär.
69c. SÖDRA FLENARNAS FÄBODAR W 69e (Solleröns sn)
6743/1435
Motivering:
Fäbodmiljö i drift med välbevarat byggnadsbestånd.
Uttryck för riksintresset:
Liten fäbod med öppen täkt och byggnadsbestånd av fyra bodstugor och ekonomibyggnader. Den brukas av en gård i Bengtsarvet på Sollerön.
----------------------------------LÄNSSTYRELSENS BESKRIVNING
69. SOLLERÖN
Antal delområden: 3
Karta: 14E SO
1442
14E 0g
14406
14E 0f
14405

14E 0h
14407
14E 1f
14415

14E 1h
14417
14E 1f
14415

13E NO
1344
13E 8g
13486
Innehåll

Areal: > 100 ha
Kulturgeografisk(a) region(er):
Södra Norrlands och norra Svealands kust- och odlingsbygder.
Naturgeografisk(a) region(er):
Sydligt boreala kuperade områden.
Specifikation av naturförutsättningar:
Stor ö i Siljan. Smala vattenförbindelser på ömse sidor. Fastlandsstranden väster om Sollerön är kraftigt kuperat med berg
och rullstensås. Fäbodstället: Sluttning i bergkulleterräng.
Skogsmark.
Vilka motiv har i första hand styrt urvalet:
Vetenskapligt - pedagogiska. Fornlämningsmiljö. Miljömässiga
värden.
Eventuella kompletterande värden:
Bebyggelse.
Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord):
Stenåldersboplats, vikingatida gravar, slaggplatser. Bebyggelse
från 1800-talet och tidigare med fäbodställe.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas:
Jordbruk och skogsbruk med hänsyn till fornlämningarna. Försiktighet med ny bebyggelse.
Säkerställandeläge:
KÖ 84-01-30: 05-områdesplan för Sollerön antagen 80-10-27 (ej
kulturreservat) samt F16-gravfält på Sollerön, fornlämningsområde. Siljansplaneringen 82-11-11: Flera områden av intresse
för kulturminnesvården i den. Fäbodarna: F18 (BML) och R59 för
kulturminnesvård. Fornminneslagen (gränsbestämt). Byggnadsminneslagen.
Området berör område av riksintresse för naturvård nr: N 64
och område av riksintresse för friluftsliv nr: F 16.
Områdets huvuddrag:
Det för Dalarna ovanligt stora gravfältet på Bengtsarvet och den
från senare tiden täta agrarbebyggelsen pekar på långvarigt och
intensivt nyttjande av ön och det närmaste fastlandet.
1. Sollerön.
Ett särskilt intresse ur arkeologisk synpunkt riktas helt naturligt mot Sollerön. Topografiskt och geologiskt liksom för övrigt
och även klimatologiskt är ön och dess bebyggelse utförligt behandlad i den stora Gruddboundersökningen i slutet av 1930-talet.
Karaktäristisk är bebyggelsekoncentrationen på öns övre, centrala del med åkermarkerna liggande som ett bräm ned mot stränderna. Vidare finns på ön omfattande sankmarker, främst i den
västra delen. Denna del torde för övrigt vid högvatten ha varit
delvis skild från den övriga ön. Den kambrosilura bergarten tilllika med ett gynnsamt klimat har givit goda förutsättningar för
åkerbruk.
Från den nordöstra sidan av Sollerön och i riktningen nordöst -

Innehåll

sydväst sträcker sig en smal myr, Agnmyren, djupt in i ön.
Under högvatten torde denna ha bildat ett sund genom nästan
hela ön, och avskilt dess norra del från öns huvuddel. I Agnmyren har en s.k nätsticka påträffats, för övrigt ett av
Dalarnas äldsta och märkligaste stenåldersfynd. I detta sammanhang kan dock intresset i första hand riktas mot järnåldersgravfälten på myrens båda sidor, vid byarna Utanmyra i nordväst och
Bengtsarvet-Rothagen i sydöst. Fynd från Utanmyra gjordes redan
omkring år 1860, men först omkring år 1920 hittades den första
egentliga graven, som efterundersöktes. I slutet av 1920-talet
företog Gustaf Hallström systematiska undersökningar av ett
10-tal högar och rösen sydöst om Agnmyren. De därvid blottade
fynden från sen vikingatid var av sådan rikedom, att bilden av
Dalarnas järnålder med ens blev radikalt förändrad. Vapen, hästutrustningsdetaljer, hushållsredskap, smycken m.m. påvisade en
omfattande bosättning under tiden närmast före medeltid. Gravfälten på Sollerön ligger inom ett starkt uppodlat område, uppfyllt av odlingsrösen, åkerterrasser och stensträngar. Landskapsbilden har genom århundraden omvandlats, och gravarna har
genom detta alltid utgjort störningsmoment för områdets utnyttjande. Genom detta är det numera tyvärr omöjligt att avgöra
gravfältens ursprungliga storlek och omfattning.
Sannolikt har deras storlek tidigare överdrivits. I Utanmyradelen torde knappast mera än ett 10-tal glest belägna högar
längs släntkrönet mot Agnmyren numera säkert kunna bedömas som
gravar.
Motsvarande antal på Bengtsarvet-sidan är ca 30-40. De odlingsrösen som i hundratal ligger i området kan dock dölja ett stort
antal gravar.
Den fortfarande visuellt uppfattbara agrara miljön med sina
byar, främst Utanmyra och Bengtsarvet, förhöjer ytterligare
fornlämningsområdets värde för Dalarna i stort. Bebyggelsen är
framför allt 1800-tal och äldre.
2. Gesunda.
Västra stranden av Siljan vid Sollerön. Många bäckutflöden, höga
berg, rullstensås, Gesundafjärden och närheten till Sollerön gör
området strategiskt och intressant. Koncentration av slaggvallar
och slaggplatser även förekomst av stenåldersboplatser, hälsokälla, kvarnområden, milstolpe, båthus m.m. Märklig miljö med
hänsyn till Sollerögravarna.
3. S. Flenarnas fäbodar.
En liten fäbodtägt i sydsluttning vid liten dalsänka och intill
en obetydlig bäck. Tägten består endast av fyra stugor med tillhörande uthus. Byggnaderna är genomgående ofärgade och har alla
väl underhållna pärttak. Inga byggnader är ombyggda under senare
tid eller har i större utsträckning förändrad exteriör. Fäboden
är levande, då en gård i Bengtsarvet varje sommar håller djur i
bete på fäboden.
Nordost om bebyggelsen finns några smärre öppna tegar, i övrigt
står storskogen tätt inpå den lilla fäbodtägten. Skogsbilväg,
från vilken en liten traktorvägstump ansluter söderifrån, byggdes 1945.
Sammanfattande värdetext:
Mycket intressant fornlämningsområde i strategiskt läge på ö i
Siljan. Dalarnas största fornminneskomplex i lång kontinuitet
ända fram till den nuvarande och täta bebyggelsen. Den för bygården viktiga järnframställningen i äldre tid har sina vikti-
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gaste lämningar på fastlandssidan. Längre in på fastlandet
ligger byggnadsminnet S. Flenarnas fäbodar som fortfarande hålls
levande genom en gård på Bengtsarvet.
Källor:
Hyenstrand, Å. 1974.
Järn och bebyggelse. Dalarnas hembygdsbok. Falun.
Hyenstrand, Å. 1982.
Kulturminnesvårdsprogram för Kopparbergs län, del 1. Falun.
Kulturmiljöer i Mora - översiktlig kulturhistorisk planering.
Dalarnas museum 1974, (rapport).
Innehåll

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
119. NYBOLETS FÄBODAR W 119 (delen i VÅMHUS sn)
6790/1413
Motivering:
Fäbodmiljö med tät bebyggelse i två husklungor som tillhör
skilda socknar, med flera bevarade gårdsinteriörer med stuga
och ekonomibyggnader som sammanbyggda längor, öppna vallar och
stora odlingsrösen samt fäbodristningar.
Uttryck för riksintresset:
Byggnadsbestånd av 28 bostugor och omkring 60 ekonomibyggnader
uppdelade i Östra och Västra byn. Den Västra byn ligger i Älvdalens socken. I anslutning till fäboden finns ett område med
fäbodristningar, de äldsta är från 1600-talet och några är
ristade med dalrunor. Miljön berör även Älvdalens kommun.
----------RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
119. NYBOLETS FÄBODAR W 119 (delen i ÄLVDALENS sn)
6790/1413
Motivering:
Fäbodmiljö med tät bebyggelse i två husklungor som tillhör
skilda socknar, med flera bevarade gårdsinteriörer med stuga
och ekonomibyggnader som sammanbyggda längor, öppna vallar
och stora odlingsrösen samt fäbodristningar.
Uttryck för riksintresset:
Byggnadsbestånd av 28 bostugor och omkring 60 ekonomibyggnader
uppdelad i Östra och Västra byn. Den Västra byn ligger i Älvdalens socken. I anslutning till fäboden finns ett område med
fäbodristningar, de äldsta är från 1600-talet och några är
ristade med dalrunor. Miljön berör även Mora kommun.
----------------------------------LÄNSSTYRELSENS BESKRIVNING
119. NYBOLETS FÄBODAR
Karta: 14E NV
1443
14E 8c
14482
Areal: > 100 ha
Kulturgeografisk(a) region(er):
Södra Norrlands och norra Svealands skogsbygder.
Natugeografisk(a), region(er):
Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden.
Specifikation av naturförutsättningar:
Syd- och östsluttning i bergkulleterräng. Skogsmark.
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Vilka motiv har i första hand styrt urvalet:
Vetenskapligt - pedagogiska. Bebyggelsemiljö och fornlämningar.
Eventuella kompletterande värden:
Miljömässiga värden.
Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord):
Fäbodar och fäbodristningar, 1600 - 1800 tal.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas:
Befintlig bebyggelse bör bevaras och vårdas. Mycket stor, försiktighet med nybebyggelse. Vård av de öppna täkterna. Ytterligare fritidsbebyggelse bör undvikas liksom utglesning. Husen
bör inte färgas eller moderniseras. De öppna täkterna bör
vårdas. Skogsbruk med hänsyn till fornlämningarna.
Säkerställandeläge:
KÖ för Älvdalen 77-05-12: R 68. Fornminneslagen.
Området ingår även i: Mora kommun.
Områdets huvudrag:
Fäbodbebyggelsen i Ö-sluttning mestadels, uppdelat i Ö och V
byn, varav den V tillhör Älvdalens sn och den Ö Våmhus sn. Ett
par stugor utanför den sammanhängande bebyggelsen. Skogshugge
V om fäboden. Mycket tät bebyggelse. Idyllisk väg mellan Ö och
V.
De gamla anläggningarna ganska välbevarade med sina sammanbyggda
längor stuga - ekonomibyggnader. Husen vårdade och gråa. Stora
odlingsrösen. 28 stugor och 61 övriga hus.
Ingen har kreatur. Det sista hushållet upphörde i mitten av
1970-talet. Vallarna dock helt öppna i de centrala delarna i V
och slås varje år. I utkanterna någon igenbuskning.
Öster om fäbodstället men i sydsluttning finns på ett kalhugget
område ett 20-tal fäbodristningar från 1669-1800-tal, de flesta
dock från 1700-talet. En av ristningarna innehåller en berättelse i dalrunor, de övriga figurer eller initialer i bostäder
samt årtal.
Sammanfattande värdetext:
Mycket väl bevarad fäbodmiljö och karaktär. De öppna ytorna,
vyerna, grå husen, täta bebyggelsen och bevarade gårdsinteriörerna ger en bra bild av äldre tiders fäbodbebyggelse. Till
Nybolet hör också ett område med fäbodristningar, några med
dalrunor.
Källor:
Byar och fäbodar i Älvdalens kommun - översiktlig kulturhistorisk miljöanalys. Dalarnas museum 1979-1980 (fältrapport).
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RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
116. VAN-VANÅN W 116 (delen i VENJAN sn)
6730/1408
Motivering:
Fornlämningsmiljö vid en sjö ovanför högsta kustlinjen, representativ för bosättning tillhörande fångstkulturen dennas
kontinuitet kan följas in i järnåldern.
Uttryck för riksintresset:
Skogssjömiljö med flera strandnära boplatser av stenålderskaraktär, enstaka lågtekniska järnframställningsplatser samt
ett större insjögravfält på en udde i sjön. I den norra ändan
av miljön, vid Vanån, finns ett fångstgropssystem. Miljön berör även Vansbro kommun.
--------------RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMMANFATTANDE VÄRDETEXT
116. VAN-VANÅN W 116 (delen i JÄRNA sn)
6730/1408
Motivering:
Fornlämningsmiljö vid en sjö ovanför högsta kustlinjen, representativ för bosättning tillhörande fångstkulturen av stenålderstyp vars kontinuitet kan följas in i järnåldern.
Uttryck för riksintresset:
Skogssjömiljö med flera strandnära boplatser av stenålderskaraktär, enstaka lågtekniska järnframställningsplatser samt
ett litet insjögravfält på en udde i sjön. I den norra ändan
av miljön, vid Vanån, finns ett fångstgropssystem. (Miljön
berör även Mora kommun.)
I området ingår även:
Römyrbackarnas fäbodställe med för socknen ovanligt väl samlat byggnadsbestånd.
*****************************
LÄNSSTYRELSENS BESKRIVNING
116. SJÖN VAN
Karta: 13E NV
1343
13E 6b
13E 7b
13461
13471

13E SV
1341
13E 5a
13450

Areal: > 100 ha
Kulturgeografisk(a) region(er):
Södra Norrlands och norra Svealands skogsområde.
Naturgeografisk(a) region(er):
Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden.
Specifikation av naturförutsättningar:
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Långsmalt vattensystem, sanddeltan, i övrigt morän.
Vilka motiv har i första hand styrt urvalet:
Vetenskapligt - pedagogiska. Fornlämningsmiljö.
Eventuella kompletterande värden:
Miljömässiga värden.
Innehåll (sektorsvis, tidsskede, sökord):
Stenåldersboplatser. Gravar - järnålder.
Förutsättningar för att kulturvärdena skall bibehållas:
Skogsbruk med hänsyn till fornlämningarna. Försiktighet med ny
bebyggelse.
Säkerställandeläge:
KÖ för Mora 84-01-30: största delen G-område, men även R52
(arkeologiskt intresseområde).
KÖ för Vansbro 77-06-10: R51 och R34 kulturminnesvård.
Fornminneslagen.
Området ingår även i: Mora kommun.
Områdets huvuddrag:
Vid stationsamhället Vansbro mynnar Västerdalälvens största
biflöde: Vanån. Dess källområde finns att söka uppe i Älvdalen,
och Vanån kan i arkeologiskt avseende jämföras med Västerdalälven uppströms Vansbro. I åns nedre del ligger den långsmala
sjön Van, delad mellan socknarna Järna och Venjan. Denna sjö
omges av blockiga moränmarker medan ån i övrigt löper jämsides
med grusås och genom områden med sandiga jordar. Ån torde ha
varit lättframkomlig för båttrafik, endast smärre forsar finns.
Vanån och sjön Van ligger inom huvudsakligen obebyggda skogsmarker. Även det strategiskt belägna samhället Vansbro har en ung
historia. Vid Vans nordände ligger Finnbodarna, en större fäbod.
Vid utloppet ur sjön St. Säxen har funnits en bruksanläggning,
Eriksfors.
Vanåns vattensystem är ett betydande stenåldersområde, något
som framgått av Ragnar Lannerbros inventeringsarbeten. Flertalet
boplatser finns dock att söka uppströms sjön Van. Även vid denna
sjö finns några boplatser, dels i norra delen, dels utmed östra
stranden.
Vid Van finns två gravfält. Det större (raä Venjan 2) är beläget på Finnäset inom Venjan, en udde längs östra stranden.
Gravfältet består av ca 16 stensättningar, mycket tätt sammanpackade inom ett litet, väl utvalt område i en förhöjning i
markytan och med vacker exponering mot söder. Det har varit
känt i långa tider och har vid flera tillfällen varit föremål
för rovgärningar. Sådana hade tydligen skett redan före år 1867,
då 0.W. Wahlin besökte platsen.
Några smärre fynd har framkommit, dels i samband med otillåtna
undersökningar, dels i samband med en undersökning av en stensättning som utfördes av Ola Bannbers år 1920. Gravfältet torde
av läge och karaktär att döma tillhöra ett äldre skede av järnåldern.
Sammanfattande värdetext:
Sjön Van är en representativ miljö för de ovanför högsta kustlinjen i hela landskapet vanliga stenåldersbosättningen. Vid de
många vattendragen och sjösystemen haft rikliga fångst- och
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fiskemöjligheter. Vid sjön Van finns dessutom en kontinuitet
till åtminstone äldre järnålder.
Källor:
Hyenstrand, Å. 1974.
Järn och bebyggelse. Dalarnas hembygdsbok. Falun.
Hyenstrand, Å. 1982.
Kulturminnesvårdsprogram för Kopparbergs län, del 1. Falun.
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10. ROTÄLVEN-ANJOSVARDEN, ÄLVDALENS OCH MORA KOMMUNER
Karta: 15D SO, 15E SV
Mittpunkt: 15E 3b
Area: 44 000 ha
Naturgeografisk region:
30 a. Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden.
32 a. Norra Norrlands och Norra Finlands barrskogsområden och
bergkullslätter.
Intresseaspekter:
Naturstudier, vandring, långfärd på skidor, fritidsfiske, bäroch svampplockning.
Urvalskriterier:
F Särskilt goda förutsättningar för positiva naturupplevelser
i vildmarksartad natur.
G Särskilt goda förutsättningar för vandring och skidfärder i
större obebyggda områden.
J Särskilt goda tillfällen till fritidsfiske, jakt och bärsvampplockning.
Förutsättningar för att områdets friluftsvärden ska bibehållas:
Att karaktären av väglös vildmark med otämjda vatten bevaras.
Områdets värden kan reduceras genom vattenreglering, vägbyggnad,
icke-naturanpassat skogsbruk samt annan större exploatering.
Planering och säkerställande:
För Älvdalens kommun gäller: Rotälven och Narvarsjön är
U-områden i kommunöversikt 1977, där även 2 fäbodar är R-märkta.
2 små naturreservat ingår i området. Rymdalen och Rotälven är
beskrivna som nr 93 och 104 i länsstyrelsen översiktliga kommuninventering 1985 (klass I).
För Mora kommun gäller: Anjosvarden är U-område i kommunöversikt
1984, där även 2 R-objekt ingår. Våmhuskölen avses under 1986
avsättas som naturreservat enligt § 7 NVL. Rymdalen-Anjosvarden
-Våmhuskölen är beskrivna som nr 8, 9 och 80 i länsstyrelsens
översiktliga kommuninventering 1985.
Området innefattar riksobjekt för naturvård W 45 RotälvenRymman, nr W 51 Våmhuskölen och nr 52 Anjosvarden.
Områdets huvuddrag:
Höglandet nordväst om Siljan präglas av höglänta bergkullslätter
genomskurna av djupa dalgångar. De högsta bergstopparna utgörs
ofta av trädlösa "varder" av lågfjällskaraktär. Berggrunden
utgörs huvudsakligen av porfyrer och graniter, på vars fattiga
högplatåer vidsträckta myrområden och barrblandskogar breder ut
sig. I nord-sydlig riktning skär Rotälven genom området med en
kanjon, som bitvis sänker sig 320 meter nedom kringliggande
toppar. Från öster möter den lika djupa Rymdalen, i vars botten
mäktiga glacifluviala avlagringar avsatts. Rymman meandrar här
genom det lövskogsklädda deltalandskapet, kraftigt påverkad av
de höglänta myrområdenas avvattning, vid t.ex. vårflod. De lågproduktiva barrskogarna är bitvis genomhuggna, men med partier
av urskogskaraktär, främst glesa tallskogar. Framför allt är
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de vidsträckta myrlanden med mosaikartade skogsområden och de
böljande, mjuka bergkullarna i östra delarna av stort värde som
vinterturistmål. Här kan långa skidturer företagas i unika väglösa vildmarker.
Djurlivet är rikt kring älven, med bl.a. utter och forsärla.
Björn förekommer regelbundet i områdets ödsligare delar. Före
Österdalälvens reglering var Rotälven lekområde för Siljanslaxen. I dag är stammarna av öring och harr goda och lockar
stora skaror sportfiskare, framför allt till älvens övre partier. Möjligheterna till bärplockning i området är mycket goda.
Området väster om Rotälven är idag ett populärt sommarutflyktsmål. Vid den natursköna Narvarsjön finns en "vildmarksanläggning" med 14 bäddar, servering etc.
Härifrån utgår strövstigar och vandringsleder.
Som helhet erbjuder området mycket omväxlande möjligheter till
friluftsliv med de väglösa vildmarkerna i öster och de mer
"tillrättalagda" utflyktsmålen i väster, med den fiskrika och
för landskapsbilden mycket tilltalande Rotälven som central
"pulsåder".
Området nås lätt med bil via vägen Älvdalen-Sveg. Boendemöjligheterna är goda i Älvdalens samhälle, med hotell, camping etc.
Anmärkning:
För närmare beskrivning av Rotälven-Rymman, Anjosvarden och
Våmhuskölen, se områden av riksintresse för naturvård nr. W 45,
W 51 och W 52.
Referenser:
Bratt, L. 1986: Värdefull natur i Kopparbergs län - sammanställning inför naturvårdsprogram. Länsstyrelsen i Kopparbergs
län, N 1986:3.
Jonsson, E. 1981: Anjosvarden i Mora. FRP. Länsstyrelsen i
Kopparbergs län, N 12.
Rynéus, T. 1985: Översiktlig naturinventering, Mora kommun.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, N 1985:2.
Svenson, S-Å. 1985: Översiktlig naturinventering, Mora kommun.
Länsstyrelsen, W-län N 1985:1.
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13. SILJANOMRÅDET, LEKSAND, MORA, ORSA, RÄTTVIKS KOMMUNER
Karta: 14E NV, 14E NO,
14F NV, 14E SV,
14E SO, 14F SV,
13E NO, 13F NV
Mittpunkt: 14 E 2j
Area: 188 000 ha
varav 42 000 ha vatten
Naturgeografisk region:
28 b. Sydligt boreala kuperade områden.
30 a. Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden.
Intresseaspekter:
Landskap, vandring, skidåkning, fiske, natur- och kulturstudier, cykling.
Urvalskriterier (förutsättningar för områdets friluftsvärden):
F Utsökta förutsättningar för natur- och kulturstudier samt
positiva upplevelser i gammal kulturbygd.
G Särskilt goda förutsättningar för vandring och skidåkning.
H Särskilt goda förutsättningar för strövande och cykelåkning
i bygderna.
I Särskilt goda förutsättningar för bad och båtsport.
J Särskilt goda förutsättningar för fritidsfiske, bär- och
svampplockning.
Stödkriterier:
Tilltalande landskapsbild, intresseväckande natur och kultur,
särprägel, mångsidighet, storlek, lättillgänglighet, framkomlighet, etablerad friluftsverksamhet.
Förutsättningar för att områdets friluftsvärden ska bibehållas:
Att områdets prägel av äldre, ännu till större delen brukad
kulturbygd bevaras, samt att vattendragens regimer och övriga
särpräglade och natursköna områden bevaras. Att vandrings- och
cykelleder samt skidspår med därtill hörande anläggningar underhålls. Att kalkning m.fl. åtgärder för fritidsfisket utförs
löpande. Friluftsvärdena kan reduceras av upphörande hävd av
odlingsmark, igenväxning och plantering av byområden, icke naturanpassat storskaligt skogsbruk, regleringar av vattendrag,
annan större täktverksamhet och exploatering, försurning.
Planering och säkerställande:
Området omfattas av NRL kap 3: 1 och 2 §§. Området klassas som
riksintresse för friluftsliv i fysiska riksplaneringen. Inom
området förekommer 8 naturreservat enl § 7 NVL: Björkberget i
Leksands kommun. Styggforsen, Östbjörka, Lönnmarken och Vindförberg i Rättvik, Tingsnäs, Salunäbb och Sandholmen i Mora
kommun, Gärdsjöfältet och Löming i Rättviks kommun har landskapsbilsdförordnande enl § 19 NVL. I Siljansplaneringens förslag till markanvändningsplan ingår i området 12 basområden för
turism, jämte stora delar av Siljans omgivningar klassade som
områden av särskild betydelse för landskapsbild och friluftsliv.
Därtill kommer ca 75 delområden av intresse för naturvården,
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samt ca 50 delområden av intresse för kulturminnesvården, de
förra innefattande områdets 51 klass I-områden i länsstyrelsens
översiktliga kommuninventeringar.
Området innefattar 37 riksobjekt för naturvård nr: 55, 59, 62,
63, 66, 67, 72, 73, 75-77, 84, 87-98. 103-114 samt del av objekt nr 57.
Områdets huvuddrag:
Området utgörs av Siljan-Orsasjöns vattensystem med anslutande
terräng, samt området längs den s.k. Siljansringen. Siljansbäckenet antas ha uppkommit genom ett meteoritnedslag under
palaeozoicum, då området länge täckts av grunda hav. Längs den
nu nedsjunkna kraterranden finns sedimentlager kvar i form av
revkalksten, kalkleror och sandsten, vilka lager borteroderats
i övriga länsdelar. I mitten av Siljansringen finns idag en
granitkupol med brecciebildningar, där man funnit s.k. slagkäglor, vilket anses bevisa meteoritteorin. Bottenberggrunden i
området utgörs av graniter och porfyrer, med inslag av dalasandsten och grönsten.
De kambrosiluriska sedimentlagren innehåller rikliga fossilförekomster och är av stor betydelse för förståelsen av dessa
tidsperioder liksom för kalkindustrin. Flera kalkbrott, liksom
de geologiskt märkvärdiga Styggforsen, Fjäckan och Sjurberg besöks av geologiintresserade turister. Väster om Orsasjön utbreder sig det vidsträckta Bonäsfältet, ett fossilt flygsandsområde, med unik, reliktartad flora och fauna. Siljan, som är länets största sjö, är en översvämmad del av Österdalälven och
kan karaktäriseras som en kratersjö. Vid sistlidna isavsmältning transporterades stora mängder jökelmaterial via Österdalälvens och Oreälvens föristida fåror och fyllde igen dessa.
Österdalälvens delta vid Mora avsnör nu Siljan från Orsasjön
och är liksom Oreälvens gamla delta vid Rättvik uppbyggt av
glacifluvialt material. Större sandstensområden förekommer från
Morafältet norrut, norr om Silurringen mot Ore älv, samt Rättviksheden-Gärdsjöfältet nordost om Rättvik. Norrifrån kommer
tillflödena Våmån, Unnån, Ämån och Ore älv. Den senare följer
numera Siljansringen till Orsasjön via Oresjön och Skattungen.
Siljanssänkans klimat är mildare än i övriga Österdalarna, vilket samman med den rika berggrunden och kalkhaltiga moränen
verkar gynnsamt på vegetationen. Länets rikaste floraområden
finns här i rikkärr och i anslutning till områdets gamla odlingsbygder. Dessa öppna byområden kring Leksand-Rättvik-Boda,
Sollerön och Orsa med sina oskiftade klungbyar och småskaliga
jordbrukslandskap, har länge präglat bilden av Dalarna som turistparadis. Idag är stora delar av jordbruksmarkerna under
igenväxning, till men för såväl natur- och kulturvärden som
landskapsbild. Vissa delar hävdas dock ännu och är tillsammans
med den företrädesvis ålderdomliga bybebyggelsen av stort kulturhistoriskt intresse. Odlingsbygderna är även av stor betydelse för djurlivet. Rikligt med fågel och småvilt trivs i lövdungar, åkerholmar och vattengropar. Fisktillgången i vattendragen är mestadels god. Siljans storöring, siljanslaxen, är
föremål för ett ständigt stigande intresse bland sportfiskare,
liksom öringstammarna i Skattungen, Oreälven och Unnån. I Siljan-Orsasjön tages även sik, lake, siklöja m.m. Utplantering av
öring sker i Siljan och Orsasjön, samt i Österdalälven. Kring
Siljan planeras f.n. en kraftig satsning för att stimulera fritidsfisket.
Inom området förekommer ett omfattande nät av vandrings- och

Innehåll

cykelleder, samt skidspår. Siljansleden omfattar 34 mil vandringsled i omväxlande bygd och obygd, mestadels följande de
gamla fäbodstigarna och med rastplatser och övernattningsstugor på lämpliga platser. Efter by- och skogsvägar löper 31 mil
markerad cykelled genom Siljansringens dalstråk. I anslutning
till de flesta byområden finns markerade och preparerade långfärdsskidspår, vilka flerstädes även sträcker sig långt utåt
myrar och skogsmarken.
Badplatser finns efter Siljan-Orsasjön och Oresjöns stränder,
särskilt välfrekventerade vid Furudal, Leksand, Mora, Orsa och
Rättvik.
Sommartid trafikeras Siljan av ångbåten Gustaf Wasa, mellan
Leksand och Mora. Mycket populära utflyktsmål är Björnparken i
Grönklitt, Gesundaberget, Björkberget i Siljansnäs (med Naturum) samt "turistfäbodarna", där tillfälle ges att uppleva det
gamla fäbodbruket. Efter hela Siljansringen förekommer viktiga
sevärdheter för den naturintresserade allmänheten, såsom Styggforsen, Lönnmarken, Bonäsfältet och de geologiskt åskådliga
kalkbrotten, dit organiserade utflykter görs sommartid. Vintertid är besöksfrekvensen tämligen låg, med undantag av liftanläggningarna och Vasaloppet, som drar skaror till Moraområdet.
Som frilufts- och rekreationsområde har Siljanstrakten en lång
historia. Redan tidigt 1800-tal uppfördes hälsobrunnar och friluftsbad i området och sedan sekelskiftet har hotell, pensionat
och stugbyar succesivt tillkommit. Boendekapaciteten i området
är mycket stor. Inklusive fritidshusboende omfattar området ca
80 000 bäddar, med ett 90-tal turistanläggningar, främst inom
basområdena. Största koncentrationen boendeanläggningar finns
i Tällberg, ett för landet unikt "turistsamhälle".
Siljanområdet besöks årligen av hundratusentals människor från
hela världen med varierande friluftsaktiviteter och naturupplevelser som huvudsakliga rekreationskällor. Området nås lätt
via riksväg och järnväg, med bil, charterbuss och tåg.
Anmärkningar:
Beträffande detaljplaner för området, se Siljansplaneringen.
Närmare beskrivning av sjöarna och fisket, se riksobjekt för
naturvård N 63 Siljan-Skattungen.
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