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Teckenförklaring
Kommungräns
Riksintresse rörligt friluftsliv, 4 kap. 2§ MB

ORSA KOMMUN MED SILJANSRINGEN OCH
TOPOGRAFIN (BERG OCH DALAR)
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LANDSKAPET

Geopark

Orsa kommuns södra delar ingår i Siljansringen, en geologisk formation som
bildades av ett meteoritnedslag för 360 miljoner år sedan. Meteoritnedslaget
gav området ovanliga geologiska förutsättningar och en unik landskapsbild
som inte finns någon annanstans i Sverige.

SGU har under 2019 utsett en
nationell geopark som bland annat
ligger i Orsa kommun. För nästan 380
miljoner år sedan slog en meteorit
ner och bildade den ringformade
dalen Siljansringen där bland
annat Skattungsjön, Orsasjön och
Oreälven rinner idag. Runt ringen
finns olika geologiska sevärdheter
som exempelvis de synliga lagren
med berggarter i den så kallade
Kårgärdesprofilen, slipstensbrottet
i Kallmora, dödisgropar och fossila
flygsandfält. Siljansringen är Europas
största meteoritnedslagskrater.
Geopark Siljan ligger i delar av
Orsa, Mora, Rättviks och Leksands
kommuner och är ett samarbete
mellan Länsstyrelsen, kommunerna
och Visit Dalarna. En geopark
definieras som ”ett område där
man vill skapa hållbar regional
tillväxt genom att samordna och
koordinera geologiska besöksmål,
arbeta med naturvårdsfrågor som
rör de geologiska besöksplatserna,
stödja forskning och utbildning
och sprida kunskap om geologi till
allmänheten.”
För mer information kontakta SGU
(myndigheten Sveriges Geologiska
Undersökning), www.sgu.se.

Landskapsbilden i kommunen är storslagen från bergen norr och öster
om Orsasjön, men från mycket av den högt belägna bebyggelsen i andra
kommundelar är landskapsbilden också speciell, både från byar, finnbyar
och fäbodar och också från naturområden i Finnmarken.
Runt Orsasjön förknippas landskapsbilden med bilden av Dalarna och även
med bilden av Sverige. Bymiljöerna och jordbrukslandskapet är en del av
landskapsbilden och präglas av faluröda trähus, gårdsbildningar och den
småskalighet som är konsekvensen av den äldre fastighetsindelning som
fortfarande finns kvar idag.
I norr sträcker istället vildmarken ut sig i det som kallas Finnmarken, med
flera höga berg av förfjällskaraktär. I den här delen av kommunen sträcker
sig också ett antal dalgångar och åar från nordväst ner mot Siljansringen i
sydost. Dalgångarna är bitvis mycket dramatiska.
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I kommunen finns också en tradition av fäboddrift. Idag finns det bara
ett fåtal bönder kvar som håller sina djur på skogsbete under sommaren.
De betade skogarna och de öppna fäbodvallarna är en viktig del av
landskapsbilden och kulturmiljön i kommunen.

Bildförklaring:
Fäboden Kväcksel är väl bevarad.
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RIKTLINJER FÖR LANDSKAPET
Landskapsbilden är viktig i Orsa kommun
Vid planering och byggnation ska hänsyn tas till landskapsbilden. Det kan gälla såväl i fäbodar och finnbyar
som i skyddade naturområden eller i bymiljöer. Viktiga utblickar bör inte byggas igen, exempelvis utblickar från
områden där allmänheten uppehåller sig.

Landskapsbilden vid Orsasjön ska visas särskild hänsyn
Landskapet vid Orsasjön är typiskt för Siljansbygden och unikt i Sverige. Det är en grundförutsättning för
besöksnäringen i kommunen. Den öppna jordbruksmarken, traditionell trähusbebyggelse, Orsasjön och de
omgivande bergen är alla delar i landskapsbilden och den upplevs både från land och från vatten. När Orsa fortsätter
att utvecklas behöver nya byggnader och anläggningar utformas med omsorg och anpassas till landskapsbilden
så att vi kan fortsätta njuta av den i framtiden. Nya större bostadsområden behöver placeras och utformas
med särskild omsorg. Viktiga utblickar från områden som är av stort intresse för allmänheten, exempelvis från
Turistvägen, får inte byggas igen. Det aktuella området redovisas på kartan till höger. Landskapsbilden runt
Orsasjön delas med Mora kommun och det finns därför stora områden i grannkommunen som är viktiga för
landskapsbilden vid Orsasjön.

Vissa anläggningar och byggnader får förändra landskapsbilden vid Orsasjön
Om en anläggning eller byggnad har stor nytta eller ett behov av att placeras i området kring Orsasjön kan den
ändå tillåtas förändra landskapsbilden om inga andra rimliga alternativ finns och exploateringen är av stort intresse
för kommunens invånare. Till stort allmänt intresse räknas inte privata bostäder och komplementbyggnader för
bostadsändamål, vindkraftverk (även gårdsverk), arbetsplatser med ett mindre antal anställda, täktverksamhet
eller andra tillfälliga markanvändningar. Exempel på anläggningar och byggnader som är av stort allmänt intresse
och därmed får förändra landskapsbilden är skidanläggningen med tillhörande fritidshusområden på Grönklitt och
nya sträckningar av större vägar med tillhörande anläggningar. Det aktuella området är samma som i föregående
riktlinje och redovisas i grönt på kartan till höger.

Människor ska kunna uppleva landskapet
Det ska finnas möjlighet att vistas och anledning att röra sig i områden där landskapsbilden kan upplevas.
Kommunen ska därför verka för att det anläggs en rastplats med vacker utsikt och bra fotograferingsmöjligheter
längs den nya sträckningen av E45. Stigar och strövområden kring bland annat Kårgärde ska behållas och
möjligheterna att röra sig mellan höjdlägena och Orsasjön behöver utvecklas.

Uppmuntra djurhållning och jordbruk för att hålla landskapet öppet
Odlingslandskapet och fäbodmiljöerna är en viktig del av Orsas historia och värdefulla för besöksnäringen. Öppen
jordbruksmark i kommunens byar och öppna fäbodvallar och en betad skog kring fäbodmiljöerna är viktigt för
landskapsbilden och för kulturmiljövärdena i kommunen. Djurhållning och jordbruk ska ha förutsättningar för
att fortsätta vara naturliga inslag i byar och fäbodar även när nya hus tillkommer.
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Mora

NATUREN
Naturen är en av Orsa kommuns stora tillgångar. Här finns både myrmarker,
opåverkade skogar, odlingslandskap, åar och älvar samt geologiskt
intressanta platser. Värdefulla naturområden kan skyddas på fler olika sätt
där den högsta skyddsformen är nationalpark. Någon sådan finns inte i
Orsa kommun, men här finns gott om andra vanligare skyddsformer som
naturreservat, Natura 2000-områden och naturminnen. Många av dessa
omfattas också av eller ligger inom större områden av riksintresse för
naturvård och det finns också områden som enbart omfattas av riksintresse
för naturvård. Vid förändringar och åtgärder inom ett område av riksintresse
ska hänsyn tas till riksintressets värden. Det finns också andra skyddsformer
som exempelvis generella och områdesspecifika biotopskydd. Flera av de
viktiga naturområdena är också en del av värdet i riksintresset för rörligt
friluftsliv enligt miljöbalkens 4 kap 2 § för Siljansområdet.
Naturområdena i kommunen är inte bara värdefulla som hem för ovanliga
djur och växter. De ger kommunens invånare möjligheten till ett rikt
friluftsliv med skidåkning, skridskoturer, skoterutflykter, bad, vandring,
fiske och jakt. Naturområdena är också en förutsättning för besöksnäringen
i Orsa, som är en del av den stora besöksnäringen i Dalarna. Dalarna är
Sveriges fjärde största län inom besöksnäring.

Koppången och Lindänget är speciella
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Av kommunens naturområden är Koppången och Lindänget de mest
värdefulla. Lindänget är en av Dalarnas bästa fågellokaler. Båda omfattas
också av riksintresse för friluftslivet, se avsnittet Friluftsliv. Koppången
är en av landets värdefullaste våtmarker och tillhör en landskapstyp som
är svagt representerat i Sveriges nationalparksnät, därför är Koppången
föreslagen som nationalpark av Naturvårdsverket. På Koppången klättrar

Bildförklaring: Lindänget är ett viktigt närrekreationsområde och en av Dalarnas
bästa fågellokaler, 255 olika arter har setts här. Här finns en välbesökt fågelplattform
och ett uppskattat fågeltorn. Lindänget innehåller lövskog, barrskog och ängar.
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Lindänget består av gammal slåttermark och strandbeten. På senare tid har
delar av området öppnats upp genom röjning på grund av den igenväxning
som skett. Områdets placering i fåglarnas flyttstråk gör Lindänget populärt
hos flera fågelarter, och det är en av länets mest välbesökta fågellokaler.
Knutar Einars äng som ligger i anslutning till Lindängets strandängar är
en av Dalarnas artrikaste ängsmarker. Närheten till Orsa gör att Lindänget
också är viktigt som tätortsnära naturområde. Lindänget hänger ihop med
området vid Enån där naturreservatsbildning pågår. Enån rinner i en mäktig
kanjon och det finns uppmärkta stigar på båda sidor om ån.

Äldre skogar och vildmarkskänsla
I de norra delarna av Orsa kommun, kallat Orsa Finnmark, finns ett flertal
värdefulla naturområden, ofta utpekade som både naturreservat, Natura
2000 och/eller riksintresse för naturvård. Områdena ingår i ett band av
äldre skog med vildmarkskaraktär som sträcker sig genom flera kommuner
från fjällkedjan och ner till kusten. Här består de skyddade områdena
framförallt av myrmarker och opåverkad skog samt skogsområden som varit
utsatta för skogsbrand. Det är den del av kommunen där vildmarkskänslan
är som störst och bebyggelsen är som glesast. Här ligger flera mycket stora
skyddade områden, bland annat Koppången och Stopån. Stopån hör ihop
med ett flertal naturreservat som tillsammans brukar kallas Norra Mora
Vildmark, efter det största naturreservatet som ingår. Området ligger till
största delen inom Mora kommun.

Bildförklaring: Finnsjön i norra delen av Orsa kommun. Mellan Finnsjön och den
närliggande Mellansjön finns ett mycket fint skogsparti som är en så kallad nyckelbiotop.
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Orsa Finnmark
Namnet Orsa Finnmark används om
den norra halvan av Orsa kommun
och ett lika stort område norr om
kommungränsen i Ljusdals kommun.
I området började finska nybyggare
bosätta sig under den första halvan
av 1600-talet. Från början levde man
på svedjebruk, att bränna skog för att
kunna odla marken. Bosättningarna
bildade finnbyar som ofta ligger
ensligt placerade i höjdlägen.

Skogsstyrelsens
biotopskyddsområden och
nyckelbiotoper
Skogsstyrelsen
inventerar
och
pekar ut biotopskyddsområden och
nyckelbiotoper.
Nyckelbiotoper är skogsområden
med mycket höga naturvärden vilka
kartläggs över hela landet med en
gemensam inventeringsmetod.
Biotopskyddsområden är mindre
mark- och vattenområden med
höga naturvärden som getts ett
formellt skydd, och förvaltas av
Skogsstyrelsen. Även kommuner kan
bilda biotopskyddsområden.
Läs mer om biotopskydd och
nyckelbiotoper på Skogsstyrelsens
hemsida www.skogsstyrelsen.se.
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myrarna uppför bergssluttningarna och de öppna vidderna bryts av med
små områden med äldre skog som ligger som öar i myrmarken. Granarna är
på vissa håll ovanligt gamla, ibland mer än 300 år. Den unika naturen ger
förutsättningar för flera ovanliga växter och djur att leva här. Koppången
är ett populärt rekreationsområde, framförallt på vintern. Då samsas både
hundförare och skidåkare i spåren som sträcker sig genom det öppna
myrlandskapet.

RIKSINTRESSEN FÖR NATURVÅRD, NATURA 2000, NATURRESERVAT OCH NATURMINNEN
Nr i karta Område
sida 37

Riksintresse
för naturvård

Natura
2000

Natur- Naturminne
reservat

1

Anderåsberget

X

2

Barkbergsknopparna

3

Bengtarkilen

4

Djupgrav

X

5

Enån

I

6

Flyttblock, Rosentorp

7

Grunuflot

X

8

Helvetesfallet

I

9

Hätttjärn

X

10

Kallbolsfloten

X

11

Knutar Einars äng

I

X

X

12

Koppången

X

X

X

13

Korpimäki

X

X

14

Kårgärdeprofilen

I

15

Lindänget

I

16

Lopekrok

X

17

Långtjärn

18

Mässbacken

19

Norra Gällsjön

20

Oreälven Oreåsen

21

Ormgranar, Hornberga

22

Rotälven Rymman Dyverdalen

23

Rovenlamm

24

Siljan Skattungen

X

25

Skattungbyfältet Ämån

X

26

Skattungbyn

X

27

Skinnaränget

28

Stackmora Slättberg Oljonsbyn Holen

X

29

Stopån

I

30

Tall, Högheds fäbodar

31

Tenningbrändan

32

Tjåberget

X

33

Unån

X

34

Vitnäs

X

35

Åberga Mickelvål

X

36

Åbergalinden, Åberga

37

Österåberget

X

X

X
X
P
X
P

X

P
X
P

X
X

P
X

X
X

X

X
X
X
P

X

X

I

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

De geografiska avgränsningana för riksintresset, Natura 2000, naturreservat och naturminnen överensstämmer inte alltid helt
I= Ingår i större riksintresseområde
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P= Pågående naturreservatsbildning
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Teckenförklaring
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RIKTLINJER FÖR NATUREN
Utnyttja Lindängets goda tillgänglighet (15 i kartan på sida 37)
Lindänget är en av Sveriges finaste flyttfågellokaler och ligger dessutom vackert placerat i odlingslandskapet
med utsikten över Orsasjön och de bakomliggande bergen som extra bonus. Det är nära till både Orsa centrum
och till omkringliggande bostadsområden. Närheten till området bör utvecklas med ytterligare promenadstråk
och utveckling av enklare anläggningar som väderskydd i området. Utvecklingen måste ske med bibehållna eller
ytterligare utvecklade värden, exempelvis genom fortsatt strandbete.

Planera för tystnad i Norra Mora Vildmark (29 i kartan på sida 37)
I nordvästra delen av kommunen finns skyddade naturområden som ingår i Norra Mora Vildmark (se karta på
föregående uppslag). Området ligger till största delen i Mora kommun men nås endast via Orsa kommun och
Älvdalens kommun. Det har goda förutsättningar att uppfattas som ett tyst område då det finns få vägar och de
skyddade områdena har en omfattande storlek. Ett område som upplevs som tyst förstärker känslan av vildmark
och därmed upplevelsen av naturområdet. Den enda bullerkällan i närheten är en skoterled som passerar genom
området och militärövningar som vid enstaka tillfällen kan ske i närheten. Formellt skyddade områden, både
befintliga och planerade, bör omfattas av förbud mot motorfordon med undantag för skoteråkning på markerade
skoterleder och övrig motortrafik på befintliga vägar. Bullrande verksamheter som vindkraftverk och täkter ska
inte placeras i närområdet.

När nya formella skydd av naturmark planeras ska naturområden som är viktiga för besöksnäringen
prioriteras
För att gynna besöksnäringens fortsatta utveckling ska områden med höga naturvärden som är viktiga för
besöksnäringen vara högt prioriterade när det planeras bildande av nya naturreservat och andra formella skydd.
Naturområden som bedöms vara viktiga för besöksnäringen är sådana som ligger nära Orsa tätort, nära Grönklitt
eller i anslutning till stora skyddade områden i Finnmarken.

Odlingslandskapet
Odlingslandskapets värden hanteras i kapitlet Jordbruk.
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Odlingslandskapet i Skattungbyn är riksintresse för naturvård

Biotoper skyddade av
generellt biotopskydd:
•
•
•
•
•
•
•

Allé
Källa med omgivande våtmark i
jordbruksmark
Odlingsröse i jordbruksmark
Pilevall
Småvatten och våtmark i
jordbruksmark
Stenmur i jordbruksmark
Åkerholme

Av dessa biotoper är det endast
pilevall som troligen inte finns i Orsa
kommun.
Läs mer om biotoperna:
Broschyren "Jordbrukets pärlor":
www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/
publikationer/
Länstyrelsens hemsida om generellt
biotopskydd, här kan du också läsa
om hur du söker dispens: www.
lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-ochnatur/skyddad-natur/Biotopskydd/

Utveckla eller bibehålla
ett aktivt jordbruk
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För att kunna få dispens från
biotop
skyddet genom att använda
det särskilda skälet att utveckla
eller bibehålla ett aktivt jordbruk
behöver man visa på vilket sätt
åtgärden kommer att bidra till detta.
Kostnaden för att göra åtgärden kan
exempelvis inte vara större än nyttan
av att göra den.

Naturvårdsverkets
definition av allé
Enligt naturvårdsverket är en allé
lövträd planterade i en enkel eller
dubbel rad som består av minst fem
träd längs med en väg eller det som
tidigare utgjort en väg eller i ett i
övrigt öppet landskap. Träden ska till
övervägande del utgöras av vuxna träd.

GENERELLT BIOTOPSKYDD
Vissa typer av biotoper omfattas av ett generellt biotopskydd. Det innebär
att alla områden som uppfyller kriterierna för den specifika biotopen
automatiskt är skyddade. Skyddet innebär att man inte får göra åverkan
på biotopen. I Orsa kommun är de vanligaste generella biotopskydden
odlingsrösen, stenmurar och alléer, men även småvatten, våtmarker och
källor i odlingsmark är vanliga.

Alléer
En allé består normalt av minst fem vuxna lövträd placerade i en linje, se
informationsruta. I Orsa tätort finns ett flertal björkalléer och förutom att
bidra till den biologiska mångfalden har de också ett kulturmiljövärde och
är viktiga för Orsas karaktär.

Odlingsrösen och stenmurar
Odlingsrösen är en samling stenar som från början har kommit från
jordbruksmarken. Odlingsrösen kan vara runda eller långsträckta, låga eller
höga samt bestå av ett fåtal eller en stor mängd stenar. Odlingsröset ska ligga
på eller i anslutning till jordbruksmark för att omfattas av biotopskyddet.
Även nya odlingsrösen omfattas av det generella biotopskyddet om stenarna
har legat på samma plats i över ett år. Ibland kan ett odlingsröse skyddas
även enligt kulturmiljölagen, exempelvis om det ingår i ett område med
fossil åker. Så länge odlingsröset inte är skyddat enligt kulturmiljölagen går
det bra att fortsätta lägga upp stenar på det eftersom det är en naturlig del
av jordbruksdriften.
Även stenmurar på jordbruksmark omfattas av det generella biotopskyddet.
Stenmuren måste till skillnad från odlingsröset ha en funktion, exempelvis
att avgränsa skiften eller hägna in djur.
För att bibehålla ett odlingsröses naturvärden är det viktigt att röset inte
växer igen utan att det är solbelyst. Idag slår man sällan marken hela vägen
in till röset på grund av användningen av maskiner. Att även låta djur beta
marken kan vara ett bra alternativ för att hålla rent runt röset.

Möjlighet till dispens
Om fastighetsägaren behöver vidta åtgärder som kan skada de värden som
en generell biotop har är det möjligt att söka dispens. Det är länsstyrelsen
som prövar frågan och fastighetsägaren måste kunna ange särskilda skäl
för att få dispens. Vid hanteringen av dispensen tas bland annat hänsyn
till hur vanlig biotopen är och hur stor skada som åtgärden förväntas
få. Möjligheten till dispens beror också på om syftet med det generella
biotopskyddet fortfarande uppfylls. De särskilda skälen som kan åberopas
handlar framförallt om åtgärder som på något sätt handlar om ett allmänt
intresse, exempelvis större exploateringar, kulturmiljöskäl och liknande,
samt om förändringar i omgivningen försvårat för fastighetsägaren att
använda sin fastighet. Sedan år 2014 är det också ett särskilt skäl om en
åtgärd bidrar till att utveckla eller bibehålla ett aktivt jordbruk.
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Odlingsrösen i Orsa kommun
I Orsa kommun finns många odlingsrösen av olika storlek och typ. Odlingsrösena förekommer nästan uteslutande
ovanför högsta kustlinjen, vilket gör att den stora sammanhängande jordbruksmarken på den lägre belägna
marken bara innehåller enstaka rösen.
I höjdlägena är det gott om odlingsrösen och de kan ibland ha en omfattande storlek. Rösena visar ofta den
historiska fastighetsindelningen och ger upphov till det småbrutna och småskaliga jordbrukslandskapet i byarna.
På flera platser är odlingsrösena en viktig del i kulturmiljön.
Orsa kommun anser att det ska vara möjligt att ta bort, flytta eller samförlägga odlingsrösen eller delar av
odlingsrösen i de fall som rösena saknar höga värden för växt- och djurlivet eller kulturmiljön. Exempelvis för att
göra brukandet av jordbruksmarken enklare eller för att kunna anlägga en väg till ett nytt bostadshus.
Vidare anser kommunen att det vid bedömningen av dispenser bör tas hänsyn till att den öppna jordbruksmarken
i Orsa har andra värden än rent ekonomiska. Att ta bort, flytta eller samförlägga ett odlingsröse kan göra att
marken anses värd att bruka för en engagerad markägare även om det inte går att räkna ihop ekonomiskt. I
ärenden om dispens bör det också tas hänsyn till att det på jordbruksmarken i Orsa kommun finns en stor mängd
odlingsrösen.
Om flera rösen i ett område är igenvuxna kan det vara positivt ur naturvärdessynpunkt om dessa samförläggs
eftersom ett större röse ofta håller undan ogräs och buskar bättre än ett litet röse.
Om en åtgärd planeras som påverkar en biotop som omfattas av generellt biotopskydd så ska dispens sökas hos
Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Vid ansökan ska särskilda skäl anges, se faktarutor på sida 40.

Bildförklaring: Dessa odlingsrösen är solbelysta och bete håller dem fria från igenväxning och sly. Många djur och växter
använder stenrösen som skydd och livsmiljö. Vissa fåglar bygger sina bon i håligheter i röset och ödlor och små däggdjur, som
hermeliner, använder det för födosökande.
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GRÖNSTRUKTUR
Att skapa ett grönt nätverk är ett sätt att förbättra rekreationsmöjligheterna
i tätorten, men även att förbättra möjligheterna för ett rikt växt- och djurliv
och en tilltalande landskapsbild där kulturlandskapet är en viktig del.
Begreppet grönstruktur används här med betydelsen tätortsnära parkoch naturmark. Grönstrukturen omfattar inte bara den mark som ägs och
förvaltas av kommunen utan det kan även vara trädgårdar, jordbruksmark
och kyrkogårdar.
Vistelse i naturen ger vila och återhämtning. Tillgång på natur leder till
mindre stress och ökad kreativitet på arbetsplatser och bättre motorik och
koncentrationsförmåga hos barn. Parker och rekreationsområden kan också
vara stimulerande miljöer för möten och för förflyttningar till fots och med
cykel.
Naturen är en vanlig arena för rekreation. Rekreation kan exempelvis vara
motion, avstressning, sociala kontakter, naturstudier, och kan bland annat
ske genom löpning, promenader, hundrastning, orientering, odling, jakt,
och bär- och svampplockning
Rekreationsområden med många olika slags upplevelsevärden, till exempel
äldre skog, lövskog, kulturlandskap, artrikedom eller med tillgång till vatten
eller ostördhet brukar vara viktiga faktorer för attraktiviteten.
Med grönstruktur avses inte enbart grönska, utan även vattenområden,
dvs. blåstruktur. En annan viktig aspekt är vitstrukturen, dvs. hur grönoch blåstrukturen ser ut vintertid. Ett annat begrepp är gulstruktur, dvs.
jordbrukslandskapets struktur.
Det är viktigt att det finns sammanhängande gröna stråk genom den
bebyggda miljön. Stråken binder samman olika grönområden med varandra
och med omgivande landskap. De är spridningsvägar för flora och fauna och
har även ett vistelsevärde för människorna. Stråk kan till exempel utgöras
av viktiga promenadstigar eller skidspår.
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Regional handlingsplan för grön infrastruktur
Länsstyrelsen arbetar med att ta fram en regional handlingsplan för grön
infrastruktur. I handlingsplanen beskrivs landskapets värden, och vilka hot
och brister som finns för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna,
samt deras sammanhang. Utifrån detta föreslås flera åtgärder för att stärka
den gröna infrastrukturen i länet. Handlingsplanen kommer att fungera
som underlag vid prövningsfrågor och vid fysisk planering. Den första
versionen av handlingsplanen ska vara klar under hösten 2018, men arbetet
med grön infrastruktur fortsätter även efter det.
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RIKTLINJER FÖR GRÖNSTRUKTUR
Orsa ska ha ett gott utbud av grönområden för rekreation och lek
För att tillgodose invånarnas behov av lek och rekreation behöver det finnas ett varierat utbud av friytor, parker
och naturområden. Grönområden ska vara enkla att nå. Detta ska ske genom att:
-- Det ska finnas en trädgård eller gård (friyta) i omedelbar anslutning till bostaden för de som på egen
hand, till exempel barn och äldre, inte kan ta sig långa sträckor.
-- Det ska finnas en mindre park eller naturområde inom 300 meter från bostaden. Området ska fungera
som grannskapets mötesplats, det ska ha gröna kvaliteter och det ska finnas möjlighet till lek även om
det inte behöver vara en iordningställd lekplats. Man ska inte behöva korsa en kraftig barriär, till exempel
E45 för att ta sig till parken eller naturområdet.
-- Det ska finnas ett rekreationsområde inom 1,5 km från bostaden. Området ska erbjuda naturupplevelser.
Ett rekreationsområde behöver inte innehålla iordningställda anläggningar, men kan göra det, exempelvis
elljusspår eller skidspår.
-- Vid exploatering ska naturområden med höga upplevelse- och rekreationsvärden sparas som naturmark.
-- När man vid exploatering ska anordna parker och grönområden ska tillkommande grönområden ha goda
förutsättningar för höga upplevelse- och rekreationsvärden.
-- Gröna stråk ska vara sammanhängande.
-- Vid avverkning i tätortsnära skogsmark ska ris tas bort i anslutning mot bostadsbebyggelse. Vanligtvis
bör 50 meter från fastighetsgränsen rensas men en avvägning bör göras från fall till fall. Även stigar i
anslutning till bostäder ska rensas från ris vid avverkning.
-- Träd som tas ned i tätorten ska ersättas med nya träd av samma eller annat platsanpassat slag där det är lämpligt.

Barn och ungdomars behov av friytor ska tillgodoses särskilt
Skolans och förskolans friytor för lek och pedagogisk verksamhet samt övriga grönområden avsedda för barn och
ungdomar ska vara av god kvalitet, vilket tillgodoses genom:
-- Att lekplatser för mindre barn, även på skol- och förskolegårdar, ska ha möjlighet till skugga, helst genom
grenverk, under de timmar då solen står som högst på himlen.
-- Tillräckligt stora ytor för skol- och förskolegårdar så att en ändamålsenlig verksamhet kan bedrivas.
-- Att skol- och förskolegårdar har en varierande terräng och vegetation där tomtens befintliga kvaliteter
tillvaratas.
-- Att skol- och förskolegårdar har goda ljud-, ljus- och luftförhållanden, till exempel genom att
skolbyggnaden placeras som skärm mot en större väg.
-- Skolskogar värnas och även skolbarnens väg till skolskogen.

Dagvattenhanteringen kan tillföra värden både till stadsbilden och till växt- och djurlivet
Vårt klimat förändras och vi kan förvänta oss fler skyfall med högre nederbördsmängder. Grönytor, men även
gator och torg, kan fungera som översvämningsyta och som ytor för infiltration och fördröjning av dagvatten. Vid
ny exploatering ska det övervägas om och hur grönområden eller gatumark kan användas som översvämningsyta
och för fördröjning av dagvatten. Områden för dagvattenhantering ska gestaltas med omsorg så att de även tillför
värden till stadsbilden och bidrar positivt till växt- och djurlivet.

Tillvarata sammanhang i grön infrastruktur
När exploatering eller förändrad markanvändning övervägs så ska hänsyn tas till ekologiska sammanhang i ett
landskapsperspektiv (en stor övergripande skala). Ett mindre grönområde kan vara en länk som stödjer eller utgör
en förutsättning för organismers överlevnad och ekosystemtjänster i stora delar av det omgivande landskapet.
Spridningskorridorer för växter och djur bör inte blockeras av vägar eller andra hinder, och om detta inte går att
undvika så bör skadereducerande åtgärder utföras (som tunnlar för grodor eller spänger i trummor för utter, och
dylikt). Vid utveckling av nya bebyggelseområden bör sparad natur förläggas så att den behåller sitt sammanhang
och sin roll i den gröna infrastrukturen. Områden som innehåller särskilt många och höga ekologiska värden
kallas värdekärnor. Vid exploatering bör hänsyn tas till sådana områden och deras ekologiska sammanhang.
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EKOSYSTEMTJÄNSTER
Guide för värdering
av ekosystemtjänster

RAPPORT 6690 • AUGUSTI 2015

STEG 2

Läs mer om ekosystemtjänster på
naturvardsverket.se/ekosystemtjanster
eller på regeringens hemsida gällande
”En svensk strategi för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster”
(prop.2013/14:141).

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem
som bidrar till vårt välbefinnande. Att vi kan ta del av mat och material
från naturen, som grönsaker, spannmål eller trävirke är exempel på
ekosystemtjänster. Andra former av ekosystemtjänster är naturlig
vattenrening genom infiltration, binas pollination av växter eller växternas
produktion av syre. Grönområden är rekreationsområden för oss men de
renar också luften, reglerar temperatur, mottar och infiltrerar regnvatten
NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6733
samt dämpar buller. Integrera ekosystemtjänster i myndigheters verksamheter
Det är viktigt att uppmärksamma ekosystemtjänster och hur de påverkar
människans välbefinnande. En fungerande natur innebär en fungerande
Kategorier av ekosystemtjänster
livsmiljö
för oss människor. Det är svårt att sätta ett pris på ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster har sedan publiceringen av FN-studien Millennium Ecooch därför
det sällan
man
diskuterar
dess värde
när beslut
fattas. Till
systemärAssessment
(2005)
delats
in i fyra kategorier:
försörjande,
reglerande,
kulturella
och
stödjande
ekosystemtjänster.
De
försörjande
tjänsterna
ger
exempel kan den kyleffekt som vegetation har på omgivande luft inte köpas
varor och nyttor som mat och träﬁber. De reglerande påverkar eller styr
eller säljas.
Ett intensivt nyttjande av vissa tjänster som livsmedelsproduktion
ekosystemens naturliga processer, till exempel vattenreglerande förmåga
och träråvara
har bidragit till en ökad välfärd, men i takt med att vår välfärd
och biologisk kontroll av skadegörare. De kulturella tjänsterna ger upplevelser
ökat har
slitningen
naturens
ekosystem
Exempelvis har
somockså
rekreation
och lärandepå
medan
de stödjande
tjänsternaökat.
är förutsättningar
för
att
övriga
ekosystemtjänster
ska
fungera,
så
som
fotosyntes
och
bildning
föroreningar i marken minskat möjligheten till rening av dricksvatten
eller
av jordmån. Läs mer om kategorisering av ekosystemtjänster i TEEB (2008)
utfiskning och byggandet av kraftverksdammar minskat fiskproduktionen.
Interim Report, Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005) eller SOU
(2013:68) om att Synliggöra värdet av ekosystemtjänster.

Senast år 2018 ska, enligt ett etappmål för miljökvalitetsmålet ”Ett
• TEEB
Interim
Report http://www.teebweb.org/publication/therikt växtoch
djurliv”,
betydelsen av biologisk mångfald och värdet
economics-of-ecosystems-and-biodiversity-an-interim-report/
av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska
• MEA www.millenniumassessment.org
ställningstaganden,
politiska avväganden och andra beslut i samhället där
• SOU 2013:68 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statensså är relevant
och skäligt.
offentliga-utredningar/2013/10/sou-201368/

Hur påverkar kommunen ekosystemtjänster?§
Gränsöverskridande tjänster

Kommunen kan genom sin planering av utvecklingen och användning av
Nyttan av ekosystemtjänster sker ibland utanför det område där de genereras
mark-och
vattenresurser
påverka
kan
och kan
därför spänna över
gränsernaekosystemtjänsterna.
mellan olika ekosystem, de Exempelvis
är ”gränsöverskridande
tjänster”
(Andersson
m.ﬂ.,
2014).
Det
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dels
för
reglerande
en ökad andel asfalterad eller på annat sätt hårdgjord mark förhindra
tjänsteravsom
beror av arterKommunen
som rör sig mellan
vatten
ﬂödarplanering
infiltration
dagvatten.
harolika
ettmiljöer,
ansvar
attsom
i sin
mellan olika platser samt kulturella tjänster som beror av mobilitet och männvärdera ekosystemtjänsterna och beskriva hur de påverkas.
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iskors tillgänglighet till olika ekosystem.

FÖRSÖRJANDE
Till exempel:
• spannmål
• dricksvatten
• trävirke
• bioenergi

REGLERANDE

KULTURELLA

Till exempel:
Till exempel:
• pollinering
• friluftsliv
• rena luft och vatten • hälsa och inspiration
• klimatreglering
• naturarv och turism

STÖDJANDE
För att övriga tjänster ska fungera, till exempel:
• fotosyntes, bildning av jordmån, biogeokemiska kretslopp
Kategorier av ekosystemtjänster, Naturvårdsverket. Guide för värdering av ekosystemtjänster, rapportnr: 6690 2015
Figur 4. Olika kategorier av ekosystemtjänster. Källa: Naturvårdsverkets Guide
för värdering av ekosystemtjänster. Rapport 6690 2015.
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RIKTLINJER FÖR EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster bör synliggöras i planeringen
Ekosystemtjänster bör uppmärksammas i detaljplaneläggningen och andra planeringssammanhang för att utröna
nyttorna och väga in dessa i beslut för att på så sätt säkerställa att bättre beslut fattas.

Ekosystemtjänster ingår i eller påverkar många ämnesområden
Se riktlinjer för:
Grönstruktur sida 42
Vatten sida 46
Jordbruk sida 112
Vatten och avlopp sida 120
Dagvatten sida 125

Bildförklaring:
Gröna ytor möjliggör naturlig infiltration för regnvatten/smältvatten/dagvatten. En större andel hårdgjorda ytor kan medföra
problem att få undan dagvattnet eller skapar kapacitetsbrist i befintliga dagvattenlösningar.
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Storvuxen vandringsöring
I Siljan och Orsasjön och i dessas
tillrinningsområden finns en stam
av storvuxen vandringsöring som
är nationellt intressant att bevara.
Tidigare har man skilt på olika
stammar av öringen och kallat dem
för bland annat Hansjööring och
Granåöring.

Hänsyn vid avverkning
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Enligt skogsvårdslagen ska en
tillräckligt bred skyddszon lämnas
mot vattendrag vid avverkning. Det
finns inte något angivet avstånd och
skyddszonen måste alltid anpassas
till förhållandena på platsen. 1-2
trädlängder närmast stranden anses
dock vara praxis. 1 trädlängd är
ungefär 20 meter. Skyddszonen är
viktig för den stora mängd arter
som lever just i övergångszonen
mellan olika naturtyper och för att
näringsämnen inte lika lätt ska läcka
ut i vattendraget.

VATTEN
Orsa kommun har som vision att vara en attraktiv ort att bo på där man har
nära till naturen. De många sjöarna och vattendragen i kommunen bidrar
både till en attraktiv landskapsbild, till boendenära rekreation och till goda
fiskemöjligheter. Det är viktigt både ur turistsynpunkt och för kommunens
invånare att det är god tillgänglighet till sjöar och vattendrag, speciellt till
våra stora sjöar. På vintern nyttjas Orsasjön bland annat för skridskoåkning
och på sommaren för bad och båtliv.
En småbåtshamn finns nära Orsa camping/Udden. Det behövs troligtvis
fler båtplatser på sikt. Båtplatser bör samlokaliseras istället för att varje
enskild båtägare har en egen plats eftersom det minskar risken att stränder
privatiseras och på så vis minskar tillgängligheten till vattnet. Allmänna
badplatser är också viktiga för att tillgängliggöra vattnet.
Fritidsfiske är viktigt för rekreation för de boende i kommunen, men också
ur turistsynpunkt. Idag finns fisk naturligt i Lillån och bryggorna vid Lillån
ger bra möjlighet till närfiske. ”Put and Take”- fiske finns idag i Lintjärn och
Rädsjön. ”Put and take”-fiske bör ligga placerat så att naturliga fiskbestånd
ej påverkas.
Återställande av Ore älv och fria fiskvandringsvägar så att fisken kan
passera både uppströms och nedströms kring kraftverk är viktigt för fisket
och fiskevårdsområdet. Omlöpsvägar vid kraftverk är ofta bäst eftersom
de efterliknar naturen mest. När man ska genomföra förändringar
kring älven är dialogen med fiskevårdsområdets medlemmar och andra
fastighetsägare kring älven viktig. Fiskodling i kassar skulle vara negativt för
fiskevårdsområdets intressen. Idag ges normalt inte nya tillstånd till sådan
odling i insjöar.

Foto vatten

Bildförklaring:
Näsudden i Bäcka
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RIKTLINJER FÖR VATTEN
Tillgängliga sjöar och vattendrag
Kommunens sjöar och vattendrag ska vara tillgängliga för allmänheten, både kommunens egna invånare och
besökare. Tillgänglighet för besökare ställer extra höga krav på att platser för allmänheten ska vara lätta att
hitta och lätta att ta sig fram till. Särskilt vid Orsasjön är det viktigt att det finns tillgång till parkeringsplatser,
iläggningsplatser för båt och strövområden. Anläggningar som hindrar friluftslivets tillgång till vattenområdena
ska inte tillkomma och anläggningar vid vatten ska utformas med stor hänsyn till friluftsintresset. Exempelvis bör
småbåtshamnar eller campingplatser utformas så att allmänheten fortfarande har tillgång till stranden och vattnet.

Fritidsfisket är högt prioriterat
Fritidsfisket är viktigt både för friluftslivet och för besöksnäringen. Naturliga fiskbestånd och reproduktion är
viktiga delar för ett långsiktigt attraktivt fritidsfiske. Den storvuxna vandringsöringen är en del av attraktionskraften
i fisket i Orsa kommun, men den finns inte i särskilt stor omfattning i älvarna på grund av vandringshinder och
flottningsrensning. Oreälven är högst prioriterat i Dalarnas län när det gäller återställande av flottningsskador.
Kommunfullmäktige fattade 2012-01-30 beslut om att bifalla motion gällande ”ekologiskt uthållig färdriktning för
kommunens sista strömområden i Orsa kommun”. Enligt motionen ska kommunen ska vara delaktig i att upprätta
en miljödom som krävs för restaurering av strömsträckor, och för att göra eventuella kulturlämningar som har med
vattenanvändande att göra synliga. Kommunen ska vara huvudman för restaureringen. Motionen säger också att
kommunen ska arbeta för fria vandringsvägar vid Unnåns kraftverk och Hansjö kraftverk både för fisk som simmar
uppströms och nedströms. Det är beslutat att kommunen ska kontakta kammarkollegiet och länsstyrelsen om detta.
Möjlighet till närfiske är viktigt för att göra fisket tillgängligt för en bred allmänhet. Bryggorna vid Lillån är viktiga
för närfiske i Orsa tätort. Fisket i Lillån har potential att utvecklas ytterligare.
Vissa flottningslämningar är att betrakta som kulturmiljölämningar i vatten, och vid prioritering av återställning av
vattendrag och val av åtgärder så bör hänsyn tas till detta. I vissa fall kan vandringsvägar och vattendrag återställas
utan att flottningslämningarna måste tas bort, eller så kan delar bevaras.
Fiskodlingar och utsättning av fisk som riskerar att påverka de naturliga bestånden negativt ska inte förekomma.
Anläggningar för fiskodling och så kallat "Put and take"-fiske bör placeras så att smittspridning undviks och så att
rymningsrisken till vatten med naturliga fiskbestånd utesluts, och det är viktigt att säkerhetanordningar som håller
den planterade fisken på plats är hela och fungerande. När länsstyrelsen handlägger ärenden gällande odling och
utsättning av fisk så bör detta samrådas med kommunen.

Omgivande markanvändning ska visa hänsyn till särskilt viktiga sjöar och vattendrag
Unnån med Näckån och Djupån, Ämån, Granån, Enån, Tenningån, Rädån, Orsasjön, Oreälven och Skattungen
är särskilt viktiga sjöar och vattendrag i Orsa kommun. De är alla viktiga reproduktionsvatten för fisk och i vissa
fall har mycket tid och pengar lagts ner på att restaurera vattendragen så att de kunnat få de värden de har idag.
Både jord- och skogsbruk intill dessa sjöar och vattendrag behöver bruka marken så att näringsläckage förhindras
och det är också viktigt att inte markavvattning och dikning påverkar vattendraget negativt. Körning i vattendraget,
exempelvis vid avverkning, samt parkering på isar vintertid är olämpligt.

Återgå till mer naturlig vattenföring i diken och bäckar som transporterar stora mängder dagvatten
Många bäckar och diken transporterar stora mängder dagvatten. Med ökande nederbördsmängder och uträtningar
av bäckar och utdikningar av våtmarker så rinner vattnet allt snabbare genom systemet ut till recipienter som
exempelvis Orsasjön. Genom att återgå till en mer naturlig vattenföring i de bäckar som transporterar stora
mängder dagvatten kan näringsvärden samlas upp innan de når recipienten med hjälp av exempelvis anlagda
våtmarker och fördröjningsytor. Dessutom kan översvämningar motverkas vid kraftiga regn. Som bonus är dessa
åtgärder positiva för både fiskar och fåglar.
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Så säger lagen om
dispens från strandskydd,
Miljöbalken 7 kap. 18c §
Som särskilda skäl vid prövningen
av en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet får man
beakta endast om det område som
upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast
strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för
sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses
utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående
verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
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Förklaringar och exempel
1. Området är redan ianspråktaget,
exempelvis en befintlig tomt.
2. Området är mycket avskilt från
stranden, exempelvis av en större väg.
3. Den tänkta anläggningen behöver
för sin funktion ligga vid vatten,
exempelvis en brygga.
4. Området behövs för att utvidga
en pågående verksamhet, exempelvis
en industri som gränsar mot ett
bostadsområde eller järnväg på andra
sidan. Gäller endast verksamheter,
inte exempelvis bostäder.
5. Området behövs för att tillgodose
ett angeläget allmänt intresse,
exempelvis för att åstadkomma
centrumnära bostäder i en tätort, om
detta inte går att ordna på annan plats.
6. Området behövs för ett annat
mycket angeläget intresse, ett skäl
som endast används i specialfall.

STRANDSKYDD
I Sverige råder generellt strandskydd 100 meter från stranden, både upp
på land och ut i vattnet. Syftet är att trygga allmänhetens tillgång till
stränderna och att bevara goda livsvillkor för djur och växter som lever
i strandzonen. Det är också möjligt att utöka strandskyddet upp till 300
meter för att säkerställa något av de två syftena med strandskyddet. I Orsa
kommun finns det utökat strandskydd på delar av Näset söder om Orsa
tätort.
Strandskyddet innebär att det inom området är förbjudet att exempelvis
uppföra nya byggnader, anlägga gräsmatta, muddra eller gräva diken. Det
finns dock möjlighet att söka dispens från strandskyddet eller att upphäva
strandskyddet inom en detaljplan om det finns särskilda skäl och åtgärden
inte strider motstrandskyddets syften.
Vid dispens eller upphävande av strandskyddet måste det normalt finnas
en fri passage närmast stranden. Den fria passagen ska vara utformad på
ett sådant sätt att det är möjligt att röra sig längs med stranden och för att
säkerställa livsmiljön för de djur och växter som lever i strandzonen. Det gör
att bredden på den fria passagen kan variera, men den ska vara minst några
tiotal meter. Det är också viktigt att kunna ta sig ner till den fria passagen
från allmänna vägar och liknande. I vissa fall gör den tänka användningen
det omöjligt att anordna fri passage. Om det är möjligt, exempelvis på en
campingplats, ska ändå allmänheten kunna röra sig längs med stranden.

Bryggor och båthus
Bryggor och båthus måste av naturliga skäl placeras längs med stränderna
och de kan påverka allmänhetens tillgänglighet på olika sätt. I Orsa
kommun är inte båthus särskilt vanligt förekommande medan bryggor är
betydligt vanligare. Bryggor avsedda för bad ska enbart finnas vid ordnade
badplatser eftersom de riskerar att utestänga allmänheten från stranden.
Båtbryggor som anordnas av enskilda personer bör samlas i grupper och
vara högst två meter breda. Båtbryggor i småbåtshamnar eller bryggor
som är till för allmänheten och placerade i en miljö som gör dem tydligt
tillgängliga behöver inte begränsas i bredd.

Små vattendrag
Länsstyrelsen har möjlighet att i det enskilda fallet upphäva strandskyddet
för små vattendrag, maximalt cirka två m brett, och små sjöar, maximalt
cirka en hektar. Möjligheten kan bara användas om området har liten
betydelse för att uppfylla strandskyddets syften. För att kunna upphäva
strandskyddet för små vattendrag behövs dokumentation över växt- och
djurlivet samt friluftslivets intressen i området.
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Näset

RIKTLINJER FÖR STRANDSKYDD
Se även riktlinjer för LIS-områden, sida 65.

Förslag till utökat strandskydd i anslutning till Lindänget naturreservat
Vid det befintliga Natura 2000-området och blivande naturreservatet vid Lindänget finns områden som är
viktiga för fågellivet men som inte ingår i det skyddade området. Det handlar om jordbruksmark på andra sidan
Lisselhedsvägen som är viktig att den får vara fortsatt öppen och inte bebyggs. Delar av jordbruksmarken kan
skyddas med utökat strandskydd (upp till 300 m från stranden). I översiktsplanen säger kommunen redan att
jordbruksmarken i området inte får bebyggas, men ett utökat strandskydd är ett mycket starkare skydd.
Länsstyrelsen beslutar om utökade strandskydd. Länsstyrelsen kontaktas och ombeds utreda möjligheten att peka
ut området med utökat strandskydd.
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Kartan ovan visar Natura 2000-området/blivande naturreservatet med blå linje och det område utöver
detta som föreslås skyddas med utökat strandskydd som en blå yta.
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NY NATURRESERVATSBILDNING LINDÄNGET, SAMT
FÖRESLAGET UTÖKAT STRANDSKYDD

