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ARKITEKTUR
I Orsa kommun finns en blandning av arkitektoniska värden med allt från välbevarade 
fäbodmiljöer och knuttimrade stugor i natursköna lägen till en stadsmässig kvarters-
struktur i tätorten och modern skidortsarkitektur i Grönklitt. Med tanke på kommunens 
kulturarv är det viktigt att ny bebyggelse får rätt utformning och placeras i rätt läge.
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BEBYGGELSE
Orsa, liksom övriga kommuner kring Siljansringen, förknippas med den 
kringbyggda gården traditionellt bestående av knuttimrade byggnader runt 
en vanligtvis fyrkantig gård. Bostadshuset kompletteras av ett flertal uthus. 
Bebyggelsen är koncentrerad till området närmast Siljansringens dalgång, 
både i själva dalgången och uppe på höjderna. De mest karakteristiska 
bymiljöerna finns uppe på höjderna, exempelvis Slättberg. De goda 
förutsättningarna för att bedriva jordbruk och det förhållandevis milda 
klimatet har gjort att det är här som befolkningen historiskt har bosatt sig.

Orsa var länge ett jordbrukssamhälle bestående av gårdar placerade i vad 
som nu kallas Västeråkern. I samband med järnvägens intåg i slutet av 
1800-talet och en stor brand i början av 1900-talet förflyttades centrum 
till dagens läge bredvid järnvägsstationen. Bebyggelsen och gatusystemet 
blev mer stadsmässigt än i det gamla jordbrukssamhället.

Utanför tätorten ligger bebyggelsen framförallt samlad i byar och mycket 
få hus ligger utspridda och ensamma utanför byarna. I andra delar av 
Sverige låg bebyggelsen samlad på liknande sätt innan marken skiftades 
och gårdarna flyttades ut till de nya fastigheterna. Eftersom ägosplittringen 
var stor i Dalarna och marken i kommunen skiftades sent i förhållande till 
övriga landet så har utflyttningen av gårdar inte blivit lika påtaglig här som 
i övriga Sverige.

När befolkningen växte räckte inte längre jordbruks- och betesmarkerna i 
byarna till. Under den senare delen av medeltiden blev därför fäbodbruket 
allt vanligare för att sedan vara som störst under 1700- och 1800-talet. I 
fäbodarna fick djuren livnära sig på skogsbete under sommarmånaderna 
och man samlade in vinterfoder på slåtterängar och myrar. Ofta hade 
byarna två fäbodar, en hemfäbod som låg förhållandevis nära hembyn och 
en långfäbod som låg längre bort. Fäbodarna har framförallt anlagts i den 
södra halvan av kommunen.

Med undantag för de fäbodar som fanns gjorde inte Orsaborna något större 
anspråk på de stora skogarna i kommunens norra delar. Det gjorde Orsa 
Finnmark till en av de platser som invandrande finländare bosatte sig på i 
början av 1600-talet. De invandrande finländarna levde av svedjebruk och 
finnbyar finns utspridda i kommunens norra delar.
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RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSE

Stärk bymiljöerna
De många bymiljöer som fortfarande finns kvar längs Siljansringen är viktiga för Orsas identitet och varumärke 
samt för riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Värdena i bymiljöerna består av flera olika 
aspekter där framförallt timmerhuskulturen, månghussystemet och gårdsbildningarna med uthusen placerade 
tätt mot bygatorna är de viktigaste delarna tillsammans med det omgivande odlingslandskapet. För att behålla 
de unika värdena som bymiljöerna är så ska nya hus och komplementbyggnader utformas och placeras så att de 
passar in i den befintliga bebyggelsestrukturen. Byar som fortfarande är tydligt avgränsade mot varandra ska inte 
växa ihop.

Stadsmässig bebyggelse ska lokaliseras till Orsa centrum och till Grönklitt
Stadsmässiga inslag i bebyggelsen ska koncentreras till centrala Orsa och till Grönklitt. För centrala Orsa är sådana 
inslag bostadshus över tre våningar samt större affärslokaler. I Grönklitt handlar det om fritidshus över tre våningar, 
tätt placerade fritidshus samt större affärslokaler. Mindre affärslokaler, mindre flerbostadshus, fabriksförsäljning 
och gårdsbutiker kan förekomma även på andra platser i kommunen. Anläggningar för besöksnäringen bör i 
första hand lokaliseras till Orsa centrum eller Grönklitt, se även avsnittet om Besöksnäring/Turism.

Placera bebyggelse med hänsyn till klimatet
Vid nybyggnation ska byggnaden om möjligt placeras i bra lokalklimat. På så sätt minskar behovet av uppvärmning 
och klimatpåverkan från husets drift minskar. Vid planering av nya bebyggelseområden ska hänsyn tas både till att 
byggnaderna ska placeras i bra lokalklimat och att det lokalklimat som byggnaderna skapar i sig är så gynnsamt 
som möjligt.

Bildförklaring:

Exempel på en tydlig gårdsbildning med uthus som placerats tätt mot bygatan. Byggnaderna vittnar om att uthus och bostadshus 

har byggts ut och byggts på när behoven har förändrats.
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Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadens placering verkar inte gårdsbildande 

på tomten. Placeringen är vanlig i nyare villaområden men är olämplig i områden 

med karaktären av traditionell dalaby. Även färgsättningen är olämplig.

Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadens placering verkar svagt 

gårdsbildande på tomten. Denna placering är ett exempel på ett lämpligt alternativ i 

områden med karaktären av traditionell dalaby. Även färgsättningen är lämplig.

Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadernas placering verkar medelstarkt 

gårdsbildande på tomten. Denna placering är ett exempel på ett lämpligt alternativ i 

områden med karaktären av traditionell dalaby. Även färgsättningen är lämplig.

Att bygga nytt och 
förändra i byar med 

karaktär av traditionella 
gårdsbildningar och 

tydliga gaturum

Flera byar i Orsa kommun 
har helt eller i vissa delar 
en karaktär av traditionell 
dalaby där byggnaderna 
verkar gårdsbildande på 
tomten och skapar ett 
tydligt gaturum i byn. För 
dessa byar eller delar av byn 
används ofta riktlinjen:

Ny bebyggelse ska stärka 
by karaktären med traditionella 
gårdsbildningar och ett smalt 
gaturum.

Bostadshus och eventuella 
komplementbyggnader 
ska placeras så att de 
tillsammans verkar gårds-
bildande på tomten. Under 
förutsättning att inte annat 
anges bör byggnaderna 
placeras endast några meter 
från gatan. Bostadshus 
kan läggas längs gatan om 
trafiksituationen tillåter. 
Entrén ska ändå förläggas in 
mot gården.

Fasadmaterialet är trä, 
oftast stående träpanel eller 
knuttimrade hus. Liggande 
träpanel förekommer. 

På bostadshusen är röd 
slamfärg vanligast, men även 
obehandlat trä och gråa eller 
bruna toner förekommer. 
För komplementbyggnader 
är obehandlat trä vanligare 
än på bostadshus men 
annars är färgsättningen 
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Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadernas placering verkar starkt 

gårdsbildande på tomten. Denna placering är ett exempel på ett lämpligt alternativ i 

områden med karaktären av traditionell dalaby. Även färgsättningen är lämplig.

Ovan: Bostadshusets och komplementbyggnadernas placering verkar starkt 

gårdsbildande på tomten. Denna placering är ett exempel på ett lämpligt alternativ 

i områden med karaktären av traditionell dalaby. Vårdträdet på gården passar in i 

bykaraktären. Även färgsättningen är lämplig.

Ovan:  Ett ensamt bostadshus bör placeras på tomten på så sätt att en framtida 

gårdsbildning kan ordnas om komplementbyggnader tillkommer. 

den samma. Ibland kan 
bostadshus vara målade i 
ljusa färger som vitt eller gult. 

En ökning av andelen 
bostadshus i ljusa färger kan 
påverka karaktären i dessa 
områden negativt.  Bostads hus 
och komplement  byggnader 
behöver inte vara i samma 
färg, men det är inte lämpligt 
att måla komplement-
byggnader i andra färger 
än nämnda ovan, även om 
bostads huset sedan tidigare 
har en annan färg.

Takmaterialet på bostads-
husen är tegel röda tak pannor. 
Tegelröda eller ljusa, 
exempelvis galvaniserade, 
plåt tak förekommer också och 
är vanligare på komplement -
byggnader än på bostads hus.

Det är viktigt för karaktären 
i dessa områden att gårds-
bildningen får behålla 
karaktären av en öppen gård. 
Träd, buskar och häckar 
kan både förstärka och 
motverka den traditionella 
gårdsbildningen. Buskar, 
träd och häckar i gårds-
bildningens kanter, enstaka 
vårdträd och liknande 
passar in i karaktären. Flera 
större eller mindre träd 
utspridda på gården mellan 
byggnaderna motverkar 
karaktären.
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ARKITEKTUR
Arkitekturen är en viktig del av en plats identitet . Den gör att vi kan skilja 
på tätort och landsbygd och på olika områden i tätorten. Arkitekturen har 
olika stil vid olika tider i historien och fortsätter hela tiden ändras. Det 
gör det möjligt att förstå hur bebyggelsen har vuxit fram. Även till synes 
oansenliga byggnader har en roll i kommunens historia.

De offentliga byggnaderna vittnar om Orsas blomstrande historia när 
skogsbruket bekostade både kommunhus och skolor. Flera offentliga 
byggnader från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet har hög 
arkitektoniskt kvalitet, bland annat Kommun- och tingshuset, den äldre 
delen av Kyrkbyns skola samt Kulturhuset.

God arkitektur ger en känsla av kvalitet. Offentliga byggnader representerar 
samhället och hur kommunen ser på de som använder byggnaden. 
Byggnadernas utformning och skick sänder signaler till kommuninvånarna 
om hur samhället värderar dem. Byggnadernas arkitektur kan också bidra 
till att uppmuntra kreativiteten hos de som använder byggnaden, om de 
utformas tillräckligt flexibelt.

Bildförklaring:

Den äldre delen av Kyrkbyns skola, även kallad Röda skolan, är en av flera offentliga 

byggnader i Orsa med hög arkitektonisk kvalitet.
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RIKTLINJER FÖR ARKITEKTUR

Eftersträva hög arkitektonisk kvalitet hos kommunens byggnader
Vid nybyggnation, tillbyggnad och renovering av kommunens byggnader ska en hög arkitektonisk kvalitet 
eftersträvas. Byggnadernas funktion, energieffektivitet, klimatpåverkan, och kostnadseffektivitet genom bland 
annat skötsel och drift är en del av den arkitektoniska kvaliteten. Hög arkitektonisk kvalitet i kommunens 
byggnader ger positiva effekter för de som använder byggnaderna.

Modern, uttrycksfull arkitektur passar bra i Orsa centrum, i Grönklitt och i nya bostadsområden
Modern och samtida, uttrycksfull arkitektur kan vara svår att passa in på ett bra sätt i värdefulla kulturmiljöer, 
äldre bymiljöer eller där landskapsbilden är särskilt viktig. Sådan arkitektur passar istället bra i centrala Orsa och 
i nya bostadsområden som byggs i lägen där de inte hamnar i konflikt med viktiga kulturmiljövärden. Modern 
och samtuda, uttrycksfull arkitektur passar även bra i skidanläggningen Grönklitt och nya fritidshusområden i 
anslutning till Grönklitt.

I områden med värdefull landskapsbild eller kulturmiljö ska arkitekturen anpassa byggnaden till 
omgivningen
I områden där landskapsbilden eller kulturmiljön är värdefull ska byggnadens arkitektur passa in i omgivningen. 
Under förutsättning att byggnaden passas in i den omgivande miljön är det dock positivt med ett modernt 
formspråk som visar i vilken tid byggnaden är uppförd.

Behåll småstadskaraktären
Orsa har en idag en småstadskaraktär. Delar av de centrala kvarteren är uppbrutna i flera mindre byggnader 
som ändå kan vara sammanbyggda och ibland dela innergårdar. Den typen av bebyggelsestruktur ger variation i 
fasadlivet längs gatan. De centralt belägna byggnaderna är endast 3-4 våningar. Eftersom småstadskaraktären är 
en del av Orsas identitet ska ny bebyggelse anpassas till den befintliga skalan.

Bygg i trä
Orsa kommun har liksom övriga Dalarna en lång tradition av att bygga i trä. Trä är också ett klimatsmart 
materialval som det dessutom finns gott om i kommunen. När kommunen och de kommunala bostadsbolagen 
bygger nytt eller bygger till ska man bygga i trä om det är lämpligt med hänsyn till omgivningen. Det är även 
önskvärt att andra aktörer väljer att bygga i trä när det är möjligt.

Bildförklaring:

Bebyggelsen längs Kyrkogatan är typisk för Orsas småstadskaraktär med små, ibland sammanbyggda hus i 2 - 3 våningar.
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KULTURMILJÖ
Orsa, liksom övriga kommuner kring Siljansringen, förknippas med röda 
knuttimrade hus i kringbygda gårdar samlade i täta byar med uthusen 
stående precis i vägkanten. Kulturmiljön är på många platser en viktig del 
av riksintresset för det rörliga friluftslivet Siljansområdet, enligt 4 kapitlet 
2§ miljöbalken.

Kulturmiljön är viktig inte bara för kommande generationer utan också för 
de som bor i kommunen idag. Den skapar en känsla av sammanhang och 
historisk anknytning. De attraktivaste boendemiljöerna har ofta koppling 
till kulturmiljövärden.

Genom att ta god hand om våra kulturmiljöer kan vi se till att de attraktiva 
boendemiljöerna och besöksmålen förblir attraktiva och bidrar till fortsatt 
utveckling i kommunen. Kulturmiljövärden ska ses som en resurs och en 
möjlighet för ett område snarare än ett hinder för utveckling.

Kulturmiljölagen skyddar förutom fornlämningar också byggnadsminnen, 
de flesta kyrkor och till och med ortnamn. Även andra lagar bidrar med 
skydd för kulturmiljövärden, exempelvis skogsvårdslagen. Förutom de 
generellt skyddade kyrkorna finns det i Orsa kommun ett byggnadsminne, 
det är ett bönhus från 1850-talet som ligger i Skattungbyn.

Bildförklaring:

Det gamla bönhuset i Skattungbyn är skyddat som byggnadsminne.

Fornlämningar
Enligt kulturmiljölagen är det 
förbjudet att utan tillstånd rubba, 
ta bort, gräva ut, täcka över eller på 
annat sätt skada en fornlämning, ex. 
genom bebyggelse eller plantering. 
Därför måste den som ska uppföra 
en byggnad eller anläggning eller 
utföra andra åtgärder förvissa sig om 
ifall fornlämningar finns i området 
genom att kontaka länsstyrelsen. Om 
fornlämningar skulle påträffas under 
arbetet måste arbetet omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

Fäbodar kan vara 
fornlämningar

Lämningar efter exempelvis 
bostäder och människors försörjning 
som kommit till före år 1850 
betraktas som forn  lämningar om 
de är varaktigt övergivna. Det krävs 
inte att en plats utnämns särskilt 
till forn lämning. Eftersom fäbodar 
normalt har tillkommit före år 1850 
kan hela eller delar av dem klassas 
som forn lämningar. Det är de delar 
som är övergivna som kan klassas 
som forn lämning. En fäbod stuga 
eller jordbruks mark som fortfarande 
används är inte en forn lämning. För 
att kunna göra förändringar på en 
forn lämning krävs tillstånd.

Förvanskningsförbud
Byggnader, bebyggelse områden 
samt vissa andra anläggningar och 
platser som är särskilt värdefulla 
får inte förvanskas. Värden ska vara 
historiska, kultur historiska eller 
konstnärliga. Kommunen kan peka 
ut sådana byggnader, områden 
och platser i översikts planen, men 
förbudet beror på byggnadens värden 
och ska därför prövas i det enskilda 
fallet. Förvansknings förbudet finns i 
8 kap. 13§ plan- och bygglagen.

Fäbod eller fäbodmiljö?
Begreppet fäbod är lämpligt att 
använda när fäboden fortfarande 
har sin ursprungliga användning 
med sommar bete för djur, och har 
ett fungerande fäbodlag. Begreppet 
fäbod miljö kan användas för en 
samling byggnader som tidigare varit 
en fäbod men där själva fäbod driften 
har upphört.
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Nr i karta
sida 76

Område Riksintresse för 
kulturmiljövård

Byggnads-
minne

Kultur- 
reservat

1 Bäverån X

2 Gamla bönhuset, Skattungbyn X

3 Grunuberg X

4 Gruvbackarna X

5 Kväcksels fäbodar X

6 Näckådalen X

7 Oreälven och Skattungbyn X

8 Orsasjöns östra sida X

9 Skräddar-Djurberga X U

10 Slättberg X
   U= Länsstyrelsen har påbörjat en utredning för att avgöra om kulturreservat ska bildas

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD, BYGGNADSMINNEN OCH KULTURRESERVAT
Lista över samtliga riksintressen för kulturmiljövård, byggnadsminnen och kulturreservat som finns inom Orsa  
kommun. Se även kartan på nästa uppslag.

Bildförklaring: Näckdalens såg är riksintresse för kulturmiljövården.

Kommentar med anledning av länsstyrelsens utställningsyttrande: se information om fäbodar och 
fornlämningar i länsstyrelsens utställningsyttrande som finns bifogat till denna plan.
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0 10 205 kilometer

Teckenförklaring
Övriga intressen kulturmiljövård

Riksintresse för kulturmiljövård

k Byggnadsminne, punkt

Utökad bygglovsplikt, sid 77

9, U

ÖVERSIKTSKARTA ÖVER KULTURMILJÖER OCH BYGGNADSMINNEN I ORSA KOMMUN

4

6

Se även tabellen på föregående sida.

5

2

1

3

7

8

10

bönhus
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RIKTLINJER FÖR KULTURMILJÖ

Utforma bostadsområden med hänsyn där det förekommer fornlämningar
Det är möjligt att bygga nytt i ett område med flera fornlämningar eller i närheten av en ensam fornlämning om 
man utformar området rätt. Fornlämningarna behöver få tillräckligt med utrymme för att allmänheten fortfarande 
ska ha tillgång till dem och kunna uppleva dem.

Var varsam med de känsligaste kulturmiljöerna
I de allra värdefullaste kulturmiljöerna är det viktigt att vara försiktig med förändringar. Nya byggnader kan 
ibland vara möjligt om det är byggnader som traditionellt finns i miljön. De ska i så fall uppföras i den befintliga 
bebyggelsestrukturen och i material och stil som stämmer överens med kulturmiljöns värden. De känsligaste 
kulturmiljöerna i Orsa kommun är Skräddar-Djurberga fäbod (9), Kväcksels fäbod (5), Gruvbackarna (4) och 
Näckådalens såg (6), se karta till höger. I Skräddar-Djurberga har kommunen och länsstyrelsen tillsammans med 
hembygdsföreningen börjat undersöka möjligheterna att bilda ett kulturreservat.

Förändringar i övriga värdefulla kulturmiljöer ska tillföra positiva värden
Utgångspunkten för nytillskott eller förändringar i värdefulla kulturmiljöer ska inte bara handla om vad miljön tål 
utan om nytillskottet kan tillföra positiva värden till kulturmiljön. Många av kommunens kulturmiljöer omfattar 
bebyggelsen och de är därför i ständig förändring. Nya tillskott behöver bygga vidare på befintliga strukturer, 
framförallt byggnadernas placering mot gatan och deras placering på tomten. Utformningen behöver använda 
traditionella formspråk och material, med ett modernt uttryck. Det är ofta positivt att kunna se ungefär under 
vilken tid nytillskottet tillkom. Riktlinjen omfattar alla riksintressen och övriga kulturmiljöintressen i kommunen, 
se karta till höger.

Fäbodar, fäbodmiljöer och finnbyar ska vara levande platser med den ursprungliga karaktären bevarad
Väl bevarade fäbodmiljöer och finnbyar är känsliga för förändringar. Både tillbyggnader, övriga förändringar av 
byggnaderna och nya fritidshus kan påverka karaktären i fäbodmiljön eller finnbyn. Därför är det viktigt att 
förändringar och nytillskott tar hänsyn till den befintliga miljön.

Vissa byggnader, bebyggelseområden och platser kräver bygglov för en del bygglovsbefriade åtgärder och 
får inte heller förvanskas.
Byggnader, bebyggelseområden, vissa anläggningar, allmänna platser och vissa tomter som är värdefulla ur 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får enligt Plan- och bygglagen inte förvanskas. I 
de områden eller i anslutning till de objekt som pekas ut får inte heller en stor andel bygglovsbefriade åtgärder 
utföras utan bygglov. Dessa objekt och områden redovisas översiktlig på kartan till höger samt mer detaljerat i 
respektive delområdesrekommendation.

Ta fram ett kulturmiljöprogram
För att kunna styra utvecklingen av kommunens kulturmiljöer på ett bra sätt behöver kulturmiljöerna beskrivas 
och hanteras mer ingående än vad översiktsplanen har möjlighet till. Därför behövs ett kulturmiljöprogram som 
beskriver och ger riktlinjer för varje enskilt område eller objekt.

Riktlinjer för områdena i kartan:
Kartan redovisar kulturmiljövärdena i tabellen på sidan 75, samt följande riktlinjer:

 - Var varsam med de känsligaste kulturmiljöerna, numrerade 9,5,4 och 6 i kartan.
 - Vissa byggnader, bebyggelseområden och platser kräver bygglov för en del bygglovsbefriade åtgärder och 

får inte heller förvanskas., se områden markerade med "Utökad bygglovsplikt" i kartan, samt i respektive 
delområdesrekommendation.
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BOENDE OCH 
TRANSPORTER
Orsa är en glest befolkad kommun med sin befolkning koncentrerad till kommunens 
södra delar. Kommunen ingår i en arbetsmarknadsregion tillsammans med Mora och 
Älvdalen och därför påverkar även bostadsmarknaden i de tre kommunerna varandra.
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BEFOLKNING OCH BOSTÄDER
Orsa kommun har år 2015 ca 6800 invånare. Liksom många andra mindre 
kommuner har man de senaste 20 åren haft en minskande befolkning. 
Jämfört med landet i övrigt finns det i kommunen fler äldre invånare och 
färre i åldrarna 20 till 40 år. De äldre invånarna förväntas fortsätta att 
öka och det ställer krav på både service i form av särskilda boenden och 
möjligheter att flytta från villa till tillgängliga, centralt belägna lägenheter.

Över hälften av kommunens befolkning bor i Orsa tätort som är den största 
tätorten i kommunen. Därefter följer i storleksordning Södra Orsa, Hansjö, 
Skattungbyn, Stackmora och Slättberg. Det ger en stor koncentration av 
kommuninvånare till Orsa tätort och dess närmaste omland. I övrigt är 
kommuninvånarna samlade inom 1,5 mil norr om Orsa och i stråket mot 
Skattungbyn. Stora ytor av kommunen är glest befolkade med bara enstaka 
bofasta. Här finns istället fritidshus och jaktstugor som används både av 
kommuninvånare och människor utifrån kommunen i samband med olika 
fritidsaktiviteter som exempelvis skoteråkning, jakt och fiske.

Den vanligaste bostadsformen i Orsa kommun är småhus. I byarna 
dominerar friliggande villor medan det i Orsa tätort finns en blandning 
av friliggande villor och sammanbyggda småhus, främst kedjehus. 
Flerbostadshus är vanligast i och i närheten av Orsa centrum och det finns 
även flerbostadshus i Södra Orsa samt i Skattungbyn. I Orsa tätort finns 
en blandning av upplåtelseformer, både äganderätter, bostadsrätter och 
hyresrätter. Hyresrätter finns även i Södra Orsa och i Skattungbyn. Många av 
flerbostadshusen i Orsa centrum är från 50-talet och uppfyller inte dagens 
krav på tillgänglighet, kvalitet eller sammansättning av lägenhetsstorlekar. 
I och med nybyggnationerna i kvarteret Rättvisan  2010 och i kvarteret 
Måsen under 2015 har det kommunala bostadsbolaget Orsabostäder 
påbörjat moderniseringen av sitt lägenhetsbestånd, en modernisering som 
kommer att fortsätta.

I kommunen finns också många hus som används som fritidshus. Vanligast 
är fritidshusen i Grönklitt, i fäbodarna och i finnbyarna, men de finns också 
utspridda i alla kommunens byar och längs med Orsasjöns strand.

Människor har olika bostadsbehov under olika skeden i livet beroende på 
bland annat ålder, familjesituation och arbetsplats, men även beroende på 
hälsa och inkomst. I Orsa har det tidigare funnits en yrkeshögskola och det 
pågår arbete för att kunna starta upp utbildningen igen. Studenter behöver 
liksom de som precis flyttat hemifrån och fått sitt första jobb, små, billiga 
lägenheter medan nyinflyttade familjer med många familjemedlemmar 
behöver stora lägenheter. För andra förutsättningar finns alla möjliga 
behov däremellan. Kommunen har genom sitt kommunala bostadsbolag 
möjlighet att se till att personer med olika behov och förutsättningar kan 
hitta en lämplig bostad i kommunen. Kommunen ska även se till att det 
finns bostäder för de som behöver extra stöd, så kallade trygghetsboenden, 
särskilda boenden för äldre och bostäder för vuxna enligt LSS.
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Flexibla boenden kan möta förändringar i åldersstrukturer
Bostäder som tillkommer på grund av efterfrågan från speciella grupper ska utformas med tanken att de ska kunna 
passa även andra grupper av människor i framtiden. Orsas befolkning blir allt äldre och det skapar ett behov av 
centrala bostäder med god tillgänglighet. Eftersom åldersstruktur och efterfrågan kan variera över tid behöver 
nya bostäder vara flexibla så att de passar olika familjekonstellationer och åldersgrupper. Det kan exempelvis 
åstadkommas genom att gemensamhetsutrymmen i bostäder anpassade för äldre med hemtjänstbehov (i Orsa 
kommun kallat trygghetsboende) utformas så att de med enkla ingrepp kan göras om till en eller flera vanliga 
lägenheter.

Främja ett varierat boende
I olika skeden i livet har man olika boendebehov på samma sätt som olika familjekonstellationer har olika 
boendebehov. Det behövs både små enkla lägenheter för de som precis flyttat hemifrån, tillgängliga lägenheter 
med hiss för äldre som flyttat från sin villa och stora lägenheter för stora familjer. Variation behövs både i storlek 
och boendekostnad.

I Orsa centrum ska mark för bostäder utnyttjas effektivt
I Orsa centrum ska bostäder utnyttja marken effektivt, normalt betyder det att flerbostadshus ska prioriteras 
framför friliggande villor. Då får fler möjlighet att bo med god tillgänglighet till kollektivtrafik och service. De 
centrala lägena behövs bland annat för de som inte har bil och/eller körkort samt för äldre som vill flytta från 
villan, exempelvis till ett boende med gemensamma utrymmen och närhet till hemtjänstpersonal.

Fokusera nybyggande till Orsa centrum och Södra Orsa längs pendlingsstråket
Allt fler människor väljer att bo i eller nära tätorter, framför allt kommuncentrum, samt i pendlingsstråk. Det gör 
att nya bostadsområden och förtätningar i första hand behöver tillkomma i Orsa centrum och i Södra Orsa längs 
pendlingsstråket söderut mot Mora.

Det ska finnas en plan- och markreserv för bostäder i Orsa centrum
Eftersom detaljplanering och markköp kan ta tid behöver det finnas en planreserv och en markreserv i Orsa 
centrum så att det kan byggas bostäder när behovet uppstår. Markreserven kan finns antingen hos kommunen 
eller hos det kommunala bostadsbolaget.

Underlätta att bo i byarna och på landsbygden
Byarna är karaktäristiska för Orsa kommun och deras fortlevnad och utveckling är viktiga för kommunens 
attraktionskraft både för befintliga och nya invånare samt för turister. Byarna är och ska vara attraktiva 
boendemiljöer. Boende i byarna ska underlättas genom att kollektivtrafiken är anpassad till de områden där flest 
invånare bor, tillgång till bredband för alla kommunens bostadshus och företag och tydliga prioriteringsordningar 
för utbyggnad av allmänt VA (vatten och avlopp) i kommunens VA-plan.
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Orsa kommuns största byar och skidanläggningen i Grönklitt. 98 % av kommunens invånare bor inom det markerade området.

Grönklitt

Orsa

Södra Orsa

Slättberg

Stackmora

Skattungbyn

Hansjö

´
0 10 205 Kilometers

Teckenförklaring

98 procent av invånarna

BEFOLKNINGSKONCENTRATION I ORSA KOMMUN
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GRUNDLÄGGANDE SERVICE
Tillgången till grundläggande service är viktig för valet av bostadsort. I 
en glest befolkad kommun som Orsa är ofta avståndet till grundläggande 
service större än i mer tätbefolkade kommuner.  Eftersom en stor del 
av kommunens befolkning är samlad i närheten av Orsa tätort är förut-
sättningarna för ett bra utbud av grundläggande service ändå goda.

En del service kan kommuninvånarna behöva förflytta sig till för att ta del 
av medan annan service ska finnas närmare bostaden. Förskola och skola är 
grundläggande offentlig service som bör finnas förhållandevis nära bostaden 
även om detta kan vara svårt att åstadkomma i glest befolkade delar av 
kommunen. Förskolorna i kommunen finns utspridda i Orsa tätort och det 
finns även en förskola i Södra Orsa och en förskola i Skattungbyn. Skolor 
upp till årskurs 6 finns vid eller i närheten av de flesta av förskolorna, i 
Skattungbyn är skolan en friskola. Kommunens högstadieskola ligger strax 
norr om Orsa centrum.

Vårdcentralen är en viktig funktion i kommunen och det är även nära till 
Mora lasarett och enkelt att ta sig dit med kollektivtrafik.

Livsmedelsaffär, bank, post, apotek och drivmedel är grundläggande service 
som bedrivs kommersiellt. Framförallt livsmedel och apotek är viktigt att 
ha nära bostaden för att underlätta för personer som inte har tillgång till en 
bil. Även bankerna har haft en sådan funktion, men behovet av det minskar 
allt mer då fler och fler gör sina ärenden på internet. Det har även skett en 
anpassning av servicen på landsbygden där egna verksamheter har ersatts 
med att lokala butiker är ombud för service som apotek, post med mera.

Närheten till Mora gör att de flesta som bor i Orsa kommun också har 
nära till annan offentlig service som tingsrätt och arbetsförmedling samt 
ett större utbud av kommersiell service. I Mora finns också gymnasieskolan 
som är gemensam för Orsa, Mora och Älvdalen.

Orsa är kommunens primära servicepunkt, med ett bra utbud av både 
offentlig och kommersiell grundläggande service. Skattungbyn är en 
kompletterande servicepunkt som framförallt är viktig för invånarna i de 
östra delarna av kommunen.
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Samla offentlig service i kommunens servicepunkter
Orsa centrum är en självklar servicepunkt för offentlig och privat service i kommunen. Skattungbyn är också en 
viktig servicepunkt med ett enklare utbud av service. Grönklitt förväntas allt mer få karaktären av en servicepunkt, 
men eftersom fokus i Grönklitt är fritidsboende och besöksnäring föreslås ingen kommunal service etableras där.

Särskilda boenden ska ligga centralt i Orsa med närhet till vårdcentralen
De särskilda boendena är i behov av ombyggnation eller renoveringar. Lokaliseringen i tätorten är bra, nära 
vårdcentralen och centrum. Lillåhem har även extra kvalitéer med sin närhet till vattnet och grönstråket längs 
Lillån.

Avsätt plats för skolornas utveckling
Behovet av och kraven på skolan förändras över tiden. Ibland uppkommer behov av utbyggnader eller utökning 
av skolområden. Möjliga utvecklingsområden ska identifieras i översiktsplanen och kommer att redovisas i 
respektive delområdesrekommendation. Förskola måste även fortsättningsvis finnas i Orsa centrum.

Vårdcentralen behövs i Orsa
Vårdcentralen har en viktig servicefunktion för både Orsa och övriga kommunen och det är viktigt att den får 
vara kvar även i framtiden. Närheten och goda kollektivtrafikförbindelser till Mora lasarett är också en viktig 
service men kan inte uppväga den service som en vårdcentral i kommunens centralort ger.
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ARBETSMARKNAD
Över hälften av Orsas befolkning i arbetsför ålder pendlar ut från 
kommunen för att arbeta. Majoriteten pendlar till Mora kommun och 
därifrån kommer också den största gruppen inpendlare till Orsa kommun. 
Orsa ingår i en arbetsmarknadsregion tillsammans med Mora och Älvdalen. 
Pendlingen mellan Orsa och Älvdalen är dock liten.

För att försörja den gemensamma arbetsmarknadsregionen med kompetent 
arbetskraft är det viktigt att det finns ett brett utbud av attraktiva 
boendealternativ i alla tre kommuner, Orsa, Mora och Älvdalen. Att vara 
en attraktiv boendekommun är mycket viktigt för att behålla befintliga 
företag och ha möjligheten att locka till sig nya etableringar både till den 
egna kommunen och till övriga delar av arbetsmarknadsregionen. Med 
den stora andelen kommuninvånare som pendlar till Mora kommun är en 
fortsatt positiv näringslivsutveckling i Mora kommun också viktigt för Orsa 
kommun.

Den ökande rörligheten på arbetsmarknaden gör också att möjligheterna 
att pendla blir viktiga inom arbetsmarknadsregionen, men också till 
angränsande arbetsmarknadsregioner för att åstadkomma regionförstoring. 
Möjligheterna att pendla handlar både om transporter med bil och 
kollektivtrafik. Vissa förbättringar i andra kommuner, exempelvis att 
förbättra genomfarten i Mora, är därför viktiga även för Orsa kommun.
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TRAFIK OCH TRANSPORTER
Transporter är nödvändigt för att samhället ska fungera. Människor behöver 
kunna ta sig till arbeten, skolor, service och fritidsaktiviteter och gods 
behöver transporteras mellan företag och ut till kunden.

Gång- och cykelbanor finns idag framförallt i Orsa tätort medan man i Södra 
Orsa och i byarna rör sig i blandtrafik. Ombyggnationen av Orsa centrum har 
gjort trafiksituationen för gående och cyklister i området både säkrare och 
mer inbjudande. De största förbättringsbehoven finns idag längs väg 1000 
samt längs skolvägar till Orsaskolan och Digerbergets skola där gång- och 
cykelbanor saknas på vissa sträckor.

Kollektivtrafiken i kommunen består idag enbart av buss, med undantag 
av några tågavgångar mellan Mora och Östersund. Den mest frekventa 
busslinjen går mellan Mora och Orsa längs E45. Sträckan trafikeras också   
i en alternativ sträckning via Slättberg, Maggås och Bergkarlås. Därutöver 
går bussar mellan Orsa och Skattungbyn i två varierande sträckningar. 
Utöver det finns kollektivtrafik framförallt i syfte att fungera som skolbuss 
och enstaka turer till Grönklitt. Långväga kollektivtrafik finns till Edsbyn i 
form av buss och till Östersund i form av buss och tåg. Bussförbindelserna 
mellan Orsa och Mora är anpassade för byten mot Falun och Borlänge, men 
direktförbindelser saknas och vid förseningar kan inte byten garanteras 
vilket minskar attraktiviteten att pendla med kollektivtrafik.

Genom kommunen går två järnvägar, Inlandsbanan till Östersund och mot 
Gällivare i nord-sydlig riktning och Bollnäsbanan i öst-västlig riktning. 
Inlandsbanan AB förvaltar sträckorna inom kommunen på uppdrag av 
Trafikverket, men Bollnäsbanan förvaltas av Trafikverket från Furudal. 
Inlandsbanan används för både gods- och persontransporter, men i liten 
omfattning jämfört med andra järnvägar i landet. Det pågår arbete med att 
byta trafikledningssystem så att Inlandsbanan ska kunna ta ett större antal 
transporter. Bollnäsbanan används idag enbart för persontrafik i samband 
med Orsayrorna på sommaren.

Väg E45 löper genom kommunen i nord-sydlig riktning och är en 
förutsättning både för pendling mellan Mora och Orsa och för transporter 
till och från Falun, Borlänge och Stockholm. E45 är också viktig för 
besöksnäringen tillsammans med väg 1000 och 1002 till Fryksås och 
Grönklitt.  Både E45 och väg 296 mot Furudal och vidare mot Söderhamn 
är viktiga stråk för godstransporter. Kommunens företag har nytta av 
närheten till E45 för att frakta sitt gods, och möjligheten att erbjuda service 
till trafikanter till exempelvis Vemdalen, Funäsdalen och Östersund. E45 är 
riksintresse för kommunikation och det pågår ett projekt för ombyggnation 
mellan Vattnäs och Trunna eftersom vägen där är smal, krokig och innehåller 
en stor mängd korsningar och enskilda utfarter.

Utöver det statliga vägnätet  sköts de flesta vägarna på landsbygden och i 
byarna av Orsa Besparingsskog genom ett avtal mellan Besparingsskogen 
och kommunen. Vägarna ligger ibland på samfälld mark, men eftersom de 
oftast sköts av Besparingsskogen saknas aktiva vägsamfällighetsföreningar.
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Ge plats åt gående i centrala Orsa
I områden med handel och grundläggande service ska gående kunna röra sig tryggt, säkert och lätt. Det ska vara lätt att 
röra sig både längs med gator och vägar, och att korsa dem. Platser i behov av ny gestaltning redovisas på kartan nedan.

Prioritera utbyggnaden av cykelvägar i huvudstråk och saknade länkar
Huvudstråken för gång- och cykeltrafik i Orsa kommun går mellan Orsa centrum och industriområdet på Born, 
från Orsa till Våmhus och vidare runt Orsasjön, mellan Orsa och Skattungbyn samt mellan Orsa och Mora. 
Mellan Orsa och Mora behövs flera huvudstråk på grund av höjdskillnaderna och för att möjliggöra att en större 
del av arbetspendlingen sker med cykel. I samband med ombyggnation av E45 finns det behov av en separerad 
gång- och cykelväg mellan Orsa och Mora.

Där det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen kan huvudstråken utgöras av så kallade bymiljövägar, där 
vägrenen är tydligt avmålad och bilarna ska köra mitt i vägen förutom vid möte. Ett bra exempel på bymiljöväg 
finns genom Hansjö. Med hänsyn till skötsel under den snötäckta perioden och de oskyddade trafikanternas 
trygghet bör bymiljövägarna inte utformas med så kallade chikaner (fartsänkande kurvor). Huvudstråken 
redovisas på kartan på nästa sida.

Vid nyanläggning och ombyggnation där cykelvägar ansluter till eller korsar bilvägar så ska anslutningen vara slät 
och utan kanter eller gupp i cykelbanan.

För att möjliggöra effektivare och attraktivare arbetspendling så bör viktiga pendlingsnoder som busstationen och 
tågstationen kompletteras med väderskyddade cykelparkeringar med goda möjligheter att låsa fast cyklar.

Bostadsgator och byvägar ska vara säkra för gående och för cyklister
För att människor ska kunna ta sig till och från huvudstråken för gång- och cykeltrafik på ett säkert sätt behöver 
bostadsgator och byvägar utformas så att höga hastigheter hos biltrafiken undviks. På bostadsgator och byvägar 
ska även yngre skolbarn kunna röra sig i blandtrafik på ett säkert sätt. På befintliga bostadsgator och byvägar kan 
avmålade gång- och cykelvägar vara ett alternativ, liksom en utformning som bymiljöväg.

Vård-
central

Foto exempel gångområde

´
0 0,25 0,50,125 Kilometers

Teckenförklaring

¯0 100 200 Meter

Gående

Gående linje

Centrum

Trunna

Storgärdet

Särskilt viktigt område i behov av ny gestaltning för 
ökad trygghet och rörlighet för gående

Vägsträcka i behov av ny gestaltning för ökad 
trygghet och rörlighet för gående.

Riktlinje: Ge plats åt gående i centrala Orsa

Slipstens-
torget

Gröna 
torget

H
otellVäg 1000, Kaplansgatan / Moravägen
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Riktlinje: 

Prioritera utbyggnaden av cykelvägar i huvudstråk 

och saknade länkar

#

#

#

#

Mora

Orsa

Mot Mora

´
0 5 102,5 Kilometers

Mot Mora

#

#

#

#

¯0 2 4 Kilometer

Orsa

Teckenförklaring
Typ

Bymiljö GC

#

Bymiljö GC pil

Länk

Länk ungefärlig

Separerad GC

#

Separerad GC P

Slättberg

Skattungbyn

Born

Kallmora

Hansjö

Mot Mora

Mot Våmhus

Digerbergets skola

#

#

#

#

¯0 2 4 Kilometer

Orsa

Teckenförklaring
Typ

Bymiljö GC

#

Bymiljö GC pil

Länk

Länk ungefärlig

Separerad GC

#

Separerad GC P

Slättberg

Skattungbyn

Born

Kallmora

Hansjö

Mot Mora

Mot Våmhus

Digerbergets skola

#

#

#

#

¯0 2 4 Kilometer

Orsa

Teckenförklaring
Typ

Bymiljö GC

#

Bymiljö GC pil

Länk

Länk ungefärlig

Separerad GC

#

Separerad GC P

Slättberg

Skattungbyn

Born

Kallmora

Hansjö

Mot Mora

Mot Våmhus

Digerbergets skola

#

#

#

#

¯0 2 4 Kilometer

Orsa

Teckenförklaring
Typ

Bymiljö GC

#

Bymiljö GC pil

Länk

Länk ungefärlig

Separerad GC

#

Separerad GC P

Slättberg

Skattungbyn

Born

Kallmora

Hansjö

Mot Mora

Mot Våmhus

Digerbergets skola

Huvudstråk för cykeltrafik, separerad gång- och cykelväg.

Huvudstråk för cykeltrafik, bymiljöväg och cykelväg.

Saknad länk mellan cykelvägar.

Saknad länk, sträckningen behöver utredas vidare.

Teckenförklaring

CYKELSTRÅK SAMT SAKNADE LÄNKAR
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Riktlinjer:

Spara plats för framtida tågstopp

Anpassa busslinjer efter var människor bor och vistas

Mora

Orsa

Mot Mora

´
0 5 102,5 Kilometers

Mot Mora

Kollektivtrafiklinje prioritet1.

Kollektivtrafiklinjr prioritet 2.

Kollektivtrafiklinje för besöksnäringen.

Plats för framtida tågstopp.

Teckenförklaring

¯0 2 4 Kilometer

Grönklitt

Orsa

Teckenförklaring
Typ

#

Besöksnäring

# Prio 1

Prio 2

# Prio 2 pil

Kollektivtrafik tågstopp

Oljonsbyn

Slättberg

Stackmora

Skattungbyn

Maggås

Kallmora

Åberga

Mot Mora

¯0 2 4 Kilometer

Grönklitt

Orsa

Teckenförklaring
Typ

#

Besöksnäring

# Prio 1

Prio 2

# Prio 2 pil

Kollektivtrafik tågstopp
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VIKTIGA KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅK
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RIKTLINJER FÖR KOLLEKTIVTRAFIK

Spara plats för framtida tågstopp
Vid planering av förtätning och nya bostadsområden ska det avsättas plats för framtida pendeltågstopp längs 
Inlandsbanan mellan Mora och Orsa. Ett framtida tågstopp bör placeras där järnvägen korsar Lisselhedsvägen för 
att kunna serva både befintliga bostadsområden i Södra Orsa och det nya bostadsområdet Styversbacken, se karta.

Anpassa kollektivtrafiklinjerna efter var människor bor och vistas
För att underlätta arbetspendling med kollektivtrafik ska denna anpassas efter pendlingsstråk, var kommunens 
invånare bor samt var det finns viktiga målpunkter. Kollektivtrafiklinjen längs E45 mellan Orsa och Mora ska ha 
högsta prioritet och behöver stanna vid de stora arbetsplatserna i Mora kommun. Därefter bör kollektivtrafik-
linjerna Skattungbyn-Kallmora-Åberga-Stackmora-Slättberg-Orsa samt Orsa-Slättberg-Oljonsbyn-Maggås-Mora 
prioriteras då de betjänar en stor del av kommunens invånare som dessutom bor i ett område där höjdskillnaderna 
gör det mindre enkelt att cykla.  Övriga kollektivtrafiklinjer i kommunen bör framförallt användas för skolbusstrafik 
och arbetspendling dagtid. Kollektivtrafiklinjer mot Edsbyn och Östersund är viktiga för långväga resande.

För att förbättra möjligheterna att resa kollektivt till bilintensiva besöksmål bör kollektivtrafiken Orsa-Grönklitt 
anpassas till andra kommunikationer, exempelvis tågen mellan Stockholm och Mora, samt passa med stugbytardagar.

Bättre pendlingsmöjligheter till Falun/Borlänge
Orsa är en pendlingskommun och det behöver vara enkelt för de boende i Orsa att pendla inte bara till Mora 
utan även till Dalarnas regioncentrum Falun/Borlänge. Turer utan byten är att föredra men om det krävs byten 
får dessa inte innehålla onödig väntetid samtidigt som de måste vara pålitliga.

Arbeta för spårbunden kollektivtrafik till Mora och Borlänge
För att öka möjligheterna att pendla till och från Orsa ska kommunen arbeta för spårbunden kollektivtrafik till 
Mora och vidare mot Borlänge. Elektrifiering av Inlandsbanan mellan Mora och Orsa kan krävas, men det kan 
också finnas lösningar med kombinerade diesel- och eldrivna tåg. Inlandsbanan förvaltas av Inlandsbanan AB med 
medel från Trafikverket. Inlandsbanan AB ägs av kommunerna längs Inlandsbanan.

RIKTLINJER FÖR JÄRNVÄG
Järnvägens betydelse kommer att öka
Järnvägens betydelse förväntas öka i framtiden då efterfrågan på klimatsmarta transporter ökar. Minskade godstransporter 
på väg är positivt då det leder till mindre buller och ökad trafiksäkerhet. Inlandsbanan och Bollnäsbanan kan bli viktiga 
alternativ till stambanan exempelvis vid stopp, olyckor och underhåll. För att inte försvåra för ökad användning av 
järnvägen i framtiden ska nya byggnaders lämplighet prövas med en ökad järnvägstrafik i åtanke.

Säkrare järnvägsövergångar
Ett flertal järnvägsövergångar i Orsa består endast av ljud- och ljussignal. Det finns även flera gångpassager som saknar 
ljud- och ljussignal. I Södra Orsa finns flera järnvägsövergångar som saknar ljud- och ljussignal. Det finns också ett 
flertal järnvägsövergångar, framförallt utan signaler, där vägen har uppförsbacke upp till spåret. Järnvägsövergångarna 
behöver bli säkrare och gångpassagerna ska kunna användas av alla, även barnvagnar och cyklar med cykelkärra.

Åtgärder på Dalabanan behövs för Inlandsbanans och Bollnäsbanans utveckling
För att möjliggöra för ett ökat användande av Inlandsbanan och möjliggöra ett framtida gott utnyttjande av 
Bollnäsbanan krävs åtgärder på Dalabanan eftersom gods kommer från eller ska vidare på järnvägen. Utbyggnad 
av triangelspåret i Noret minskar behovet av att köra in på rangerbangården i Mora om lok istället kan bytas i 
Noret eller vid användning av kombinerade diesel- och eldrivna lok.

Industrispår
Se riktlinjerna om Industri och verksamheter på sidan 117.
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Riktlinje: Säkrare och snabbare väg mellan Orsa och Mora.

VÄGKORRIDOR FÖR NYA E45
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RIKTLINJER FÖR VÄGAR

E45, säkrare och snabbare väg mellan Orsa och Mora
E45 är en nationell stamväg och riksintresse för kommunikation. För att förbättra framkomligheten och 
trafiksäkerheten på sträckan har Trafikverket beslutat om en vägkorridor för delvis ny sträckning av vägen. Enligt 
den nationella planen kan projektet genomföras år 2020-2025. Orsa kommun anser att den beslutade korridoren 
ska gälla och att det är mycket viktigt för Orsa kommun samt för de som bor och rör sig längs E45 att projektet 
genomförs under denna period. Inga byggnader som kan försvåra genomförandet av projektet får tillkomma 
inom eller i direkt anslutning till den beslutade vägkorridoren. Trafikverket är ansvarig för drift, underhåll och 
utbyggnad av E45.

Väg 1000 och 1002 anpassas till turisttrafiken
Turisttrafiken till Fryksås och Grönklitt går längs väg 1000 och 1002. Trafikverket har genomfört ett projekt där 
den del av väg 1000 som går från Lillån till avfarten till Fryksås/Grönklitt har breddats och försetts med gång- och 
cykelväg. Vägen är viktigt för Grönklitts fortsatta utveckling och för de som bor och rör sig längs med sträckan.

Det finns också behov att bygga om väg 1000 på sträckan från E45 till Lillån. På sträckan skiftar framkomligheten 
för både bilister, gående och cyklister. Från E45 till Inlandsbanan behöver vägen en utformning som dämpar 
hastigheten medan det på övriga sträckor behövs en utformning som ger mer utrymme för både fordon och 
gående utan att uppmuntra till högre hastigheter.

Eftersom turister till skidanläggningar till stor del är bilburna förväntas Grönklitts fortsatta utveckling generera 
ökad trafik. Väg 1002 bedöms inte kunna hantera den ökade trafiken i framtiden utan alternativ kommer att 
behövas. Detta kan lösas på olika sätt. Trafikverket är ansvarig för drift, underhåll och förändringar av väg 1000 
och 1002.

Väg 296 behöver anpassas till den tunga trafiken
Väg 296 till Furudal och vidare mot Söderhamn är en viktig öst-västlig länk för godstrafik. Vägen är idag smal 
och saknar både vägren och gång- och cykelväg. Genom Skattungbyn är vägen bitvis extra smal vilket gör 
trafiksituationen mycket otrygg. Det går en stor andel tung trafik på vägen och det ligger flera byar längs med den 
mellan Orsa och Skattungbyn. Det är idag otryggt att gå och cykla längs med vägen och rimliga alternativa vägar 
saknas. Vägen behöver breddas och eventuellt förses med gång- och cykelväg. Trafikverket är ansvarig för drift, 
underhåll och förändringar för väg 296.

Behåll sträckningen och karaktären längs kulturhistoriskt viktiga vägar
Turistvägen i hela sin sträckning samt flera vägar som ansluter till den är kulturhistoriskt värdefulla. Vägarnas 
sträckning och karaktären på bebyggelsen i byarna samt utblickar över odlingslandskapet och omgivande berg är 
viktiga att behålla. Vägarna redovisas på karta på nästa uppslag.

Ge gatorna plats för vinterns snö
Orsa kommun har förmånen att ha en riktig vinter. Det ställer krav på utformningen av olika typer av allmänna 
platser. Vid nybyggnation och vid omdaning av befintliga områden behöver gator och parkeringsplatser utformas 
så att det finns tillräcklig plats för den snö som kommer under vintern.
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Behåll sträckningen och karaktären längs
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KULTURHISTORISKT VIKTIGA VÄGAR

Förteckning över kulturhistoriskt viktiga 

vägar som visas i kartan:

Turistvägen

Viborgsvägen, hela

Nyvägen, hela

Skinnarbacken, hela

Slättbergsvägen, delvis

Hedvägen, hela

Stackmoravägen (ned till Södra bergvägen)
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FRITID
Goda möjligheter till en meningsfull fritid ger mervärden för kommunens invånare och 
skapar anledningar för turister att besöka Orsa. Orsa kommun har ett stort och varierande 
utbud av fritidsaktiviteter inom både kultur, friluftsliv, organiserad och spontan idrott.
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OFFENTLIGT LIV
Offentliga platser ska inbjuda till möten mellan människor. För att 
vardagslivet ska fungera måste invånarna använda det offentliga rummet för 
att exempelvis ta bussen till jobbet, gå till affären för att handla eller hämta 
barnen på dagis. Om de offentliga platserna är tillräckligt attraktiva kan 
människor även välja att uppehålla sig lite längre på offentliga platser när 
de gör nödvändiga aktiviteter eller att göra saker som inte är nödvändiga, 
som att ta en promenad eller sitta på en bänk och njuta av solskenet.

Med fler som väljer att uppehålla sig på en plats ökar möjligheten att 
tillgodose människors behov av sociala kontakter genom både aktiva möten, 
exempelvis när barn leker med varandra på lekplatser eller när bekanta 
stannar för att prata utanför affären, och passiva aktiviteter som att se andra 
människor passera över ett torg eller prata med varandra. Sociala aktiviteter 
och icke nödvändiga aktiviteter är viktiga för människors välbefinnande. 
Eftersom olika typer av offentliga rum, som parker, grönområden, gator 
och torg ger förutsättningar för dessa aktiviteter är det viktigt att utforma 
de offentliga platserna på ett bra sätt.



9999

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT LIV

Offentliga platser ska möjliggöra möten mellan människor
Offentliga platser är viktiga för människors sociala liv. De behöver utformas så att de uppmuntrar till och 
möjliggör möten mellan människor både i vardagen och vid speciella tillfällen. Väl använda offentliga platser bör 
inte privatiseras.

Orsa camping är en viktiga offentlig plats i Orsa
Området vid Orsa camping är en viktig offentlig plats för Orsas invånare. Området ägs av ett privat företag och 
det är viktigt att campingens fortsatta utveckling ger  plats och möjlighet för både campinggäster, övriga turister 
och lokalbefolkning att vistas där.

Ge plats för evenemang i Orsa centrum
I Orsa finns flera evenemang som är viktiga både för lokalbefolkningen och för besöksnäringen. Midsommarfirande, 
marknader, uppträdanden och Orsayran behöver plats att vara på. Många aktiviteter sker på campingen, men 
flera av dem sker i centrum. Offentliga platser som gator och torg behöver även fortsättningsvis utformas 
och möbleras så att de är användbara vid tillfälliga evenemang så väl som till vardags. Järnvägsgatan och vissa 
angränsande områden har nyligen genomgått en ombyggnad.

Offentlig utsmyckning kan stärka Orsas varumärke som musikkommun
Den offentliga utsmyckningen ger möjlighet att framhäva Orsa som musikkommun. Så är fallet med konstverket 
”Fiolen min” på Slipstenstorget.

Bystugor och majstångsplatser är byarnas mötesplatser
Bystugor och majstångsplatser ligger ofta i anslutning till varandra i kommunens byar. Midsommarfirandets 
betydelse och bystugornas möjlighet att ordna evenemang och fester gör dessa områden till viktiga mötesplatser. 
Öppna ytor i anslutning till dessa platser som exempelvis används för parkering behöver fortsatt finnas kvar.

Orsa ska vara attraktivt på vintern
Offentliga platser ska utformas så att de är attraktiva under vintern. Det behöver finnas plats både att vara på och 
att lägga upp snö på. Vinteranpassade evenemang och tillfällig användning av områden, exempelvis för att åka 
skridskor, gör Orsa levande även under vintermånaderna.

Parker och grönområden
Parker och grönområden hanteras i avsnittet Grönstruktur.
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KULTUR
Attraktionskraften hos Orsa kommun för både besöksnäringen och 
kommuninvånare är starkt knutet till kommunens och övriga Siljansbygdens 
kulturarv. Kulturarvet består delvis av den byggda och brukade miljön samt 
fysiska spår av denna. De här värdena är kopplade till riksintresset för 
friluftsliv för Siljansområdet enligt 4 kapitlet 2 § miljöbalken. En stor del 
av attraktionskraften hos kommunen och i och med det även riksintressets 
värde ligger även i immateriella delar av kulturarvet och i delar som inte 
syns i markanvändningen. Kultur definieras inte bara av föremål utan också 
av socialt överförda levnadsmönster. Utan denna del av kulturarvet skulle 
de mer fysiska delarna av kulturarvet inte ha ett lika högt värde. 

Viktiga delar i kulturarvet som sällan får någon större påverkan på hur 
marken används är exempelvis midsommarfirandet, dräkttraditionen och 
konsthantverket – där kurbitsmåleriet ingår. 

Här sitter majstången uppe året runt och varje by har sin majstång och 
sitt midsommarfirande. Byarnas midsommarfirande samlar inte bara byns 
invånare utan även fritidsboende och andra besökare. Vid olika typer av 
högtider är användandet av bygdens folkdräkt ”Orsadräkten” utbrett 
hos både barn och vuxna. Något som bland annat syns tydligt under 
midsommarfirandet. Folkdräkten är idag en högtidsdräkt som passar in 
i nästan vilken klädkod som helst vid olika formella tillställningar och 
den uppfattas ofta som en symbol för en stolthet över sin bygd och dess 
traditioner.

Både den ”gamla” kulturen och den moderna är viktiga i Orsa. Dalamåleriet 
och kurbitsmotivet är i sig en symbol för Dalarna. Kurbitsen som motiv 
används fortfarande vid olika former av hantverk och i utsmyckningar av 
både vardagliga och mindre vardagliga föremål. Andra former av hantverk 
är till exempel silversmide, träslöjd och textilarbeten. Några av de lokala 
konstnärernas alster kan besökare ta del av under konstrundan ”Konst runt 
Siljan” som hålls varje vår. På Orsa kulturhus pågår olika utställningar över 
året och det finns diverse konst- och/eller hantverksföreningar som Orsa 
konstförening och Orsa slöjdlag.

Det som utmärker Orsas kulturarv lite extra jämfört med andra 
Dalakommuner och grannkommunerna kring Siljansringen är den 
starka musiktraditionen. Orsa spelmanslag har sen mitten av 1900-talet 
förvaltat den lokala spelmanstraditionen. En lokal spelmanstradition 
som har utvecklats till att omfatta fler genrer och nya tillställningar som 
Orsayran, olika musikfestivaler och det senaste tillskottet – inspelningar av 
musikprogrammet Moraeus med mera. Både enskilda personer och olika 
grupper har satt Orsa på kartan som musikkommun, exempelvis Kalle 
Moraeus, Orsa spelmän och Hellzephyrs.

En annan viktig del i kulturen i Orsa är människornas nära koppling till 
naturen. Bärplockning, skidåkning, jakt och fiske samt andra former av 
utomhusaktivitet är en viktig del i kommuninvånarnas vardag året runt.
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FRILUFTSLIV
Utomhusaktiviteter som människor gör på sin fritid kallas ofta för 
friluftsliv. Friluftslivet kan vara den vardagliga promenaden i det närbelägna 
bostadsområdet lika väl som en veckolång vandring i fjällen eller en tur 
med båten på sjön.

I Orsa kommun finns väldigt goda möjligheter till friluftsliv både på land 
och vatten. De södra delarna av kommunen ingår i ett riksintresseområde för 
friluftsliv, Siljansområdet, enligt 4 kapitlet 2§ miljöbalken (se faktaruta) och 
enligt 3 kapitlet i miljöbalken. De två riksintresseområdena har i stora delar 
samma utbredningsområde och skyddar samma värden. Viktiga områden 
för friluftslivet finns också i de norra delarna av kommunen, framförallt 
längs älvarna och åarna och i de många skyddsvärda naturområdena där, se 
sida 34-39. Oreälven och sedan 2017 också Koppångens naturreservat är 
riksintresseområden för friluftslivet enligt 3 kapitlet i miljöbalken. Karta 
över riksintressen 3 kap. MB och 4kap. 2§ MB finns på nästa uppslag.

Grunden till att vi i Sverige har ett rikt friluftsliv är allemansrätten. 
Allemansrätten är skyddad i grundlagen, men varken den eller annan 
lagstiftning är tydlig med vad allemansrätten innebär. Vad som ingår i 
allemansrätten utgår därför från sedvana.

Allemansrätten ger människor möjlighet att utöva en mängd olika aktiviteter 
på mark som de inte själva äger, utan att först fråga markägaren om lov. 
Under förutsättning att man inte stör bostadsbebyggelse eller orsakar 
skador på marken får man bland annat vandra, cykla, rida och plocka bär 
eller svamp. Dessutom gäller allemansrätten på vattnet vilket gör att man 
även får bada samt åka och förtöja sin båt nästan överallt. Terrängkörning 
ingår inte i allemansrätten, se nästa stycke.

Terrängkörning med motordrivna fordon ingår inte i allemansrätten
Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är, med vissa undantag, 
förbjuden i hela Sverige. Förbudet gäller även markägaren själv och det är 
till för att skydda naturen. Det finns i vissa fall möjligheter att få dispens 
från förbudet, men det räcker alltså inte med markägarens tillstånd.  Det 
är alltså generellt förbjudet att köra ex. motorcross eller fyrhjuling om man 
inte är på särskild övnings- eller tävlingsbana. Man får inte heller köra ut 
med sin husbil eller husvagn i terrängen för att campa.
Förbudet gäller inte körning för jord- och skogsbrukets ändamål. För 
mer information om undantag med mera, se Terrängkörningslagen och 
Terrängkörningsförordningen.

Område lagstiftning riksintresse för friluftsliv
Siljansområdet 3 och 4 kap. MB

Oreälven 3 kap. MB

Koppången 3 kap. MB

RIKSINTRESSEN FÖR FRILUFTSLIV I ORSA KOMMUN

Miljöbalken 4 kap. om 
Siljansområdet:
"Särskilda bestämmelser för 

hushållning med mark och vatten 

för vissa områden:

1 § De områden som anges i 2-8 

§§* är, med hänsyn till de natur- 

och kulturvärden som finns i 

områdena, i sin helhet av riksintresse. 

Exploateringsföretag och andra 

ingrepp i miljön får komma till stånd 

endast om

1. det inte möter något hinder 

enligt 2-8 §§ och

2. det kan ske på ett sätt som inte 

påtagligt skadar områdenas natur- 

och kulturvärden.

Bestämmelserna i första stycket 2 

och i 2-6 §§ utgör inte hinder för 

utvecklingen av befintliga tätorter 

eller av det lokala näringslivet eller 

för utförandet av anläggningar 

som behövs för totalförsvaret. 

Om det finns särskilda skäl utgör 

bestämmelserna inte heller hinder 

för anläggningar för utvinning av 

sådana fyndigheter av ämnen eller 

material som avses i 3 kap. 7 § andra 

stycket. Lag (2001:437).

2 § Inom följande områden skall 

turismens och friluftslivets, främst 

det rörliga friluftslivets, intressen 

särskilt beaktas vid bedömningen av 

tillåtligheten av exploateringsföretag 

eller andra ingrepp i miljön:

...

Siljan och Orsasjön med öar och 

strandområden samt området utmed 

Oreälven, sjön Skattungen och 

Oresjön med området söder därom 

över Gulleråsen och Boda till Rättvik
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RIKTLINJER FÖR KULTUR

Se riktlinjer för Offentligt liv och riktlinjer för Friluftsliv

RIKTLINJER FÖR FRILUFTSLIV

Markerade leder gör naturen tillgänglig
Markerade leder för exempelvis vandring och cykling gör det lättare att ta sig ut i naturen även för de som är 
mindre vana. Markerade leder måste underhållas regelbundet för att människor ska kunna lita på dem och våga 
använda sig av dem. 

Slogbodar och raststugor kan förhöja naturupplevelsen
Slogbodar och raststugor förbättrar möjligheterna till naturupplevelser genom att erbjuda bra möjligheter att 
rasta. Både kommunen och andra aktörer tillhandahåller slogbodar, raststugor, ved och grillplatser på strategiska 
platser.

Orsasjöns attraktionskraft ska utnyttjas
Orsasjön är en viktig del av landskapsbilden i de sydvästra delarna av kommunen. Förutom attraktiva boendemiljöer 
ger Orsasjön goda möjligheter till både friluftsliv och båtliv. Det är viktigt att allmänheten kan fortsätta röra sig 
till och längs med sjöns stränder. Vinterns aktiviteter ger möjlighet till strandhugg som inte används resten av året 
och längre orörda strandsträckor eller avskilda uddar är en kvalitet att ta vara på. En gästhamn behöver finnas för 
att möjliggöra för både kommuninvånare och besökare att ta båten till sommarens aktiviteter som till exempel 
Orsayran, midsommarfirande eller ett besök på restaurang. För att kunna utnyttja alla möjligheter till aktiviteter 
på sjön är tillgängliga och tillräckligt stora parkeringar en förutsättning.

Områden med höga naturvärden är viktiga för friluftslivet
Områden med höga naturvärden är ofta viktiga för friluftslivet. Riktlinjer för naturområden finns i avsnittet 
Natur. Exempelvis har naturreservatet Koppången pekats ut som riksintresse för friluftsliv av Naturvårdsverket 
i januari 2017.

Centrumnära friluftsutbud
Friluftsområden nära centrum är viktigt för grupper utan tillgång till bil, och för vardaglig vistelse i naturen vilket 
är positivt för folkhälsan. Dessa områden kan också bidra till att skapa attraktivitet och personflöden som i sin 
tur stärker näringslivet och handeln. Exempel på anläggningar är skridskobana på Orsasjön och centrumnära 
vandrings- och cykelleder. Centrumnära friluftsliv ska främjas.
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FW 13

FW 10

FW 23

FW 28

FW 14

FW 15

´
0 10 205 kilometer

Teckenförklaring
Kommungräns

Riksintresse friluftsliv, 3 kap. MB

Riksintresse rörligt friluftsliv, 4 kap. 2§ MB

FW 10 Anjosvarden‐Norra Mora Vildmark

FW 23 Koppången

FW 13 Siljansområdet

FW 14 Oreälven

ÖVERSIKTSKARTA ÖVER RIKSINTRESSEN FÖR FRILUFTSLIV I ORSA KOMMUN
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IDROTT OCH AKTIVITETER MED RÖRELSE
Möjligheten att utöva idrott och lek är viktigt både för hälsan och för 
sociala kontakter. God tillgänglighet till idrottsanläggningar är viktigt för att 
framförallt barn och unga ska ha lika villkor på sin fritid. Idrottsanläggningar 
kräver ofta stora områden och kan påverka sin omgivning genom exempelvis 
strålkastare, damning och trafik till och från området.

I Orsa finns idag ett flertal idrottsanläggningar. Lillåvallens fotbollsplaner, 
tennisbanor inne på Orsa campings område, grusad fotbollsplan, ishall, 
skidspår och motionsspår vid Berget, sporthall vid Orsaskolan och ridhuset 
på Sandhed. Dessutom är Tallheds flygfält med omgivning ett viktigt 
område för olika typer av motorsport samt skytte.

Det finns idag ett intresse från Orsa camping att fortsätta utveckla sin 
verksamhet på ytor som idag är tennisbanor och på en av Lillåvallens 
fotbollsplaner.

Näridrottsplatser och andra områden för olika typer av spontana aktiviteter 
blir allt viktigare eftersom utveckling går åt ett håll där vi inte vill binda 
upp oss att passa tider utan vi vill kunna röra på oss när vi känner för 
det. Här spelar olika typer av spontanidrottsplatser, näridrottsplatser och 
andra aktivitetsområden en viktig roll. I sådana områden finns möjlighet 
att röra på sig och träffa andra människor under lättsamma former. Det har 
också blivit allt vanligare att tänka på att alla inte är intresserade av idrott 
och alternativa aktivitetsplatser som också erbjuder möjlighet att utöva 
aktiviteter knutna till kultur har börjat efterfrågas.
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Spontanidrott och aktivitetsytor ska placeras där barn och unga vistas och känner sig trygga
Platser där barn, unga och även vuxna kan utöva idrott, lek och andra aktiviteter under spontana förhållanden 
behöver placeras på platser där barn och unga vistas och känner sig trygga så att de inte drar sig för att använda 
platsen. Olika funktioner och ytor bör i första hand samlas på samma plats eller i samma område för att öka 
tryggheten och möjligheten till möten genom att många personer vistas i samma område.

Exempel på anläggningar som med fördel samlas i ovanstående områden är ytor och ramper för skateboard, 
kickbike, bmx med mera, utegym, uppmålade planer för basket, innebandy och andra bollsporter samt utescener 
och enklare ljudanläggningar för utomhusbruk. Det är viktigt att en sådan plats utformas flexibelt så att den är 
attraktiv även när intresset för olika aktiviteter förändras över tid.

Koncentrera idrottsutövandet i kommunen till ett fåtal områden
Vid nybyggnation eller förändringar av idrottsanläggningar och idrottshallar ska nytillskott koncentreras till  
befintliga idrottsområden eller till Orsa centrum. Det ökar tillgängligheten till anläggningarna och förenklar om 
en familj har flera barn som utövar olika idrotter. Bullrande verksamheter som exempelvis motorsport och skytte 
bör placeras på Tallhed och hästverksamheter bör placeras vid den befintliga ridanläggningen på Sandhed. Övriga 
anläggningar bör placeras vid Berget eller Lillåvallen, alternativt på ny plats i Orsa centrum.

Lokala idrottsanläggningar är viktiga för byarna och bostadsområdena
Bollplaner, elljusspår, skidspår och spolad is vintertid finns i vissa av kommunens byar och i vissa bostadsområden 
i Orsa tätort. Sådana områden är viktiga att behålla för att det ska finnas möjligheter att utöva idrott, organiserat 
eller spontant också i byn eller i bostadsområdet där man bor utan att vara beroende av att transportera sig.
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TILLGÄNGLIGHET, TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA
Invånarna är kommunens resurs och deras livsmiljö ska ge dem 
förutsättningar att må så bra som möjligt. Alla ska kunna ta del av sin 
närmiljö och de offentliga platserna och kunna känna sig trygga när de rör 
sig mellan bostaden och olika målpunkter, även efter mörkrets inbrott.

För att få en god tillgänglighet i den fysiska miljön krävs att flera olika behov 
vägs samman. Framförallt för barn och unga behövs en säker trafikmiljö och 
genomtänkta stråk mellan bostaden och skolan eller olika fritidsaktiviteter. 
För äldre och personer med olika typer av funktionsnedsättning behöver 
miljöerna vara lätta att orientera sig i och besvärliga passager med stora 
höjdskillnader, trappor och kanter behöver minimeras samtidigt som olika 
typer av gränser och material förbättrar orienterbarheten för personer med 
nedsatt syn. 

Den fysiska miljön kan ge förutsättningar för att människor ska kunna 
känna sig trygga. Hur miljön utformas i den lilla skalan med vegetation, 
byggnader och belysning påverkar hur människor upplever ett område. 
Utformningen i stort påverkar hur lätt och säkert det känns att röra sig 
mellan platser, exempelvis vilket eller vilka stråk som det finns att välja på.

Tillgängliga och trygga miljöer ger möjlighet att öka vardagsmotionen och 
tillsammans med platser och områden som inbjuder till aktivitet kan det 
bidra till en bra folkhälsa.
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Tätortsnära grönområden
Parker och grönområden hanteras i avsnittet om Grönstruktur.

Spontanidrott
Hanteras i avsnittet om Idrott.

Säker trafikmiljö och säkra skolvägar
Utformningen av trafikmiljöerna i kommunen ska utgå från de oskyddade trafikanternas perspektiv för att främja 
rörelse hos både barn och vuxna.

Planskilda passager ska utformas så att de upplevs som trygga
Det finns redan idag ett behov av ytterligare passager under E45 för gående och cyklister. Detta behov ökar 
också när vägen byggs ut i ny sträckning, se avsnittet Trafik och transporter. Planskilda korsningar kan öka 
trafiksäkerheten om de utformas på rätt sätt. Tunnlar för gående och cyklister behöver ha gott om plats och vara 
ljusa och öppna för att passagen ska kännas trygg. En otrygg passage kan leda till att gående väljer att undvika 
tunneln och istället korsa den större vägen.

Rätt vegetation
Träd och buskar bidrar till att göra vägar och stråk trevliga att använda dagtid. Under den mörka tiden av dygnet 
riskerar träden och buskarna istället att göra att en plats känns osäker. Skymmande vegetation kan också ge sämre 
sikt i korsningar. Därför är det viktigt att träd och buskar placeras och sköts så att de som rör sig i området har 
en god överblick.

Rätt belysning
Belysning längs gång- och cykelvägar gör dem tillgängliga och trygga. Stark belysning är inte alltid den bästa 
lösningen utan belysningen måste anpassas till omgivningens ljus så att de som rör sig längs ett stråk fortfarande 
kan ha uppsikt över omgivningen. Ett exempel på bra belysning är gång- och cykelvägen längs Parkgatans norra 
sida, mellan f.d. biblioteket och gamla brandstationen.
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NÄRINGSLIV
Orsas näringsliv är väl rustat för förändringar i samhället eftersom det vilar på flera 
starka branscher istället för en enstaka bransch. Branscher kopplade till besöksnäringen 
utmärker sig i förhållande till landet i övrigt, liksom byggverksamhet och areella näringar.
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BESÖKSNÄRING
Besöksnäringen är en bransch med stor tillväxt och som förutom de egna 
arbetstillfällena ger positiva effekter på andra företag i kommunen som 
handel, fordonsservice och bygg- och anläggningarbete. Orsa kommun 
har två stora anläggningar för besöksnäringen, Orsa camping samt 
området kring skidanläggningen i Grönklitt och de närliggande hotell- och 
spaverksamheterna i Fryksås. Dessutom finns flera små verksamheter med 
olika typer av outdoor-verksamheter som exempelvis hundspannsturer, 
kanotuthyrning och björnsafari samt olika typer av boende som hotell, 
vandrarhem och stuguthyrning.

Besöksnäring är platsberoende vilket gör att den kan jämföras med de 
areella näringarna. Fördelen med att besöksnäringen är platsberoende är 
att det är en förhållandevis stabil bransch eftersom platsen inte flyttas. Det 
är dock viktigt att värna och utveckla de värden som attraherar besökare 
till området. Boende, handel och service genererar de största inkomsterna 
från besöksnäringen, men det är andra värden som lockar besökarna till en 
region, ofta områdets natur-, kultur- och friluftslivsvärden. I Orsa finns flera 
ben att stå på för att locka till sig besökare. Varumärket Dalarna förknippas 
med området kring Siljansringen som Orsa tillhör och där ingår förutom 
landskapsbilden och bymiljöerna också upprätthållande av traditioner. 
Orsa har också det egna varumärket som musikkommun, rovdjursparken 
och skidanläggningen i Grönklitt och dessutom vildmarkskaraktären i Orsa 
Finnmark.

Outdoor-verksamhet eller 
friluftsliv?
Outdoor-verksamhet kan beskrivas 

som kommersialiserat friluftsliv, det 

vill säga friluftsliv som på något sätt 

har utvecklats så att det går att ta 

betalt för det. Friluftsliv ska normalt 

inte vara avgiftsbelagt och därför är 

det bra att skilja på dessa begrepp.

Allemansrätten och 
outdoor -verksamheter
Outdoor-verksamhet omfattas ibland 

av allemansrätten. Det beror både 

på om själva aktiviteten omfattas av 

allemansrätten eller inte, och vad den 

får för påverkan på marken.

Allemansrätten förutsätter att 

den som vistas i naturen inte stör 

bostadsbebyggelse eller ger upphov 

till skador på marken. Det är alltid 

lämpligt att fråga markägaren om 

lov först vare sig verksamheten 

omfattas av allemansrätten eller inte. 

Om outdoor-verksamheten som 

ska hållas på platsen inte omfattas 

av allemansrätten måste man fråga 

markägaren om lov och man bör 

teckna avtal och komma överens om 

eventuell ersättning.
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Stöd och service till ideella insatser är betydelsefullt för besöksnäringen
En väsentlig del av Orsa kommuns attraktionskraft inom besöksnäringen upprätthålls av privatpersoner och 
ideella föreningar. Midsommarfiranden, levande fäbodar, Orsayran, välskött ängsmark samt skridskobanor, 
skoterleder och vissa skidspår genomförs med olika grader av ideellt arbete som utförs både sommar och vinter. 
Fortsatt stöd och service till ideella insatser är en förutsättning för besöksnäringen.

Stimulera utvecklingen av de stora besöksanläggningarna
De stora besöksmålen Grönklitt – Fryksås och Orsa camping är motorerna i Orsas besöksnäring. De stora 
anläggningarnas fortsatta utveckling är grundläggande för de mindre företagen.

God tillgänglighet till viktiga platser för besöksnäringen
Intressanta besöksmål i kommunen ska vara lätta att hitta till och trevliga att besöka. Beroende på platsens läge 
och attraktion behövs viss service som avfallskärl (soptunnor), bänkar och toalett/dass. Skyltning och prioritering 
av underhållet på vägarna till besöksmålen påverkar också besökarens upplevelse. Exempel på viktiga platser 
för besöksnäringen är Koppången, Storstupet, Helvetesfallet, Skräddar-Djurberga, Gruvbackarna och flera av de 
skyddade naturområdena.

Utveckla Outdoor-verksamhet på rätt platser
Outdoor-verksamheter är en viktig del av Orsas besöksnäring. För att inte Outdoor-verksamheter ska bli ett 
hinder för friluftslivet så bör Outdoor-verksamheter som kräver avgiftsbelagda anläggningar placeras i anslutning 
till befintliga besöksanläggningar. Outdoor-verksamheter i behov av anläggningar men där vildmarkskänsla och 
ensligt läge är viktiga kvalitéer kan behöva placeras på andra platser och det är då viktigt att dessa anläggningar 
utformas så att allmänheten inte utestängs mer än nödvändigt. I vissa fall kan friluftslivet få tillgång till delar 
av anläggningarna. Outdoor-verksamheter som orsakar buller, exempelvis verksamheter med olika typer 
av motorfordon, bör placeras i områden som redan påverkas av buller, exempelvis i anslutning till befintliga 
skoterleder eller flygplatsen i Tallhed.

Styr camping till rätt platser
Med ett ökat intresse för husbilscamping har det också kommit ett ökat behov av attraktiva och lättillgängliga 
uppställningsplatser för husbilar. Ställplatser är lämpligt i närheten av Orsa tätort för tillgång till handel och 
service.

Tallhed är en viktig evenemangsplats
Förutom de platser och områden som finns för evenemang i centrum, se sidan 99, så är Tallheds flygplats en viktig 
plats för stora utomhusevenemang och evenemang som genererar stora mängder buller. Tallheds flygplats och 
omkringliggande anläggningar för bland annat motorsport och skytte ska fortsatt vara en plats där det är möjligt 
att hålla stora och/eller bullriga evenemang. Ny bostadsbebyggelse och andra känsliga verksamheter är därför 
olämpliga i närområdet.

Friluftsliv
Se avsnittet Friluftsliv på sidan 101.

Fiske
Se avsnittet Vatten på sidan 46.
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HANDEL OCH KOMMERSIELL SERVICE
Den handel och kommersiella service som finns i Orsa kommun är 
fokuserad på dagligvaruhandel och olika typer av specialbutiker som även 
kan locka kunder från andra kommuner. Medan dagligvaruhandeln är stor 
är övrig handel ganska liten. Istället finns ett stort utbud av handel i Mora, 
både i centrum och i Norets handelsområde cirka 1,5 mil från Orsa.

Specialbutikerna har förmågan att själva locka till sig kunder från regionen 
och övriga Sverige samtidigt som Norets handelsområde kan hjälpa till som 
dragplåster, det är lätt att ta en avstickare till Orsa från Mora eller Noret om 
det är någon särskild butik som lockar.

Handel och kommersiell service finns idag i tre mindre områden i Centrala 
Orsa. Enligt den BID-analys som utförts i kommunen så är det positivt 
att samla handel och andra kommersiella verksamheter där personflöden 
och trafikflöden är stora, vilket också stämmer med hur Orsa centrum 
fungerar idag, se kartan  på sida 114. De tre områdena är idag inte tydligt 
sammanlänkande.  Det finns även enstaka handel på andra platser i tätorten.

Därutöver finns drivmedel och livsmedel i Skattungbyn och Noppikoski. 
Det finns också olika typer av gårdsbutiker, fabriksförsäljning och mindre 
kaféer på andra platser i kommunen.

Läs mer:
Kommunfullmäktige antog under 

våren 2018 en näringslivsstrategi 

för år 2018-2022 som finns att läsa 

och ladda ned på orsa.se, Näringsliv.
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Knyt ihop handeln med hjälp av stråk och gestaltning
Den centralt belägna handeln och kommersiella servicen ska knytas samman med hjälp av stråk och gestaltning. 
Det finns tre urskiljbara områden med handel och kommersiell service i Orsa centrum. Själva centrum, infarten 
och området vid Kaplansgatan/Dalagatan, se karta på nästa sida. Varje område behöver ha en egen gestaltning 
men knytas ihop med tydliga stråk så att det är lätt att röra sig. Centrum har nyligen fått ny gestaltning varför det 
är de andra två som är aktuella för omdaning i framtiden.

Samla handel och kommersiell service till centrala lägen
Det finns fördelar med att samla handel och kommersiell service, både för företagen själva, som kan öka sin 
sammanlagda omsättning, och för invånarnas tillgänglighet. Nyetableringar av handel och kommersiell service 
ska därför i första hand placeras i centrala lägen nära den grundläggande servicen, se avsnittet om Grundläggande 
service på sidan 84. Handel och service som bidrar till ökad tillgänglighet till grundläggande service i en by, 
samt gårdsbutiker fabriksförsäljning i anslutning till själva produktionen kan placeras även på andra platser. 
Handelsetableringar och service på övriga platser, exempelvis utanför och mellan byar samt längs med större 
vägar ska i övrigt undvikas.

Fokusera på gestaltning i alla typer av områden för handel
Att gestaltningen av det offentliga rummet är viktigt för handeln och den kommersiella servicen kan verka 
självklart. Men det är lika viktigt att ha en genomtänkt gestaltning i områden som innehåller handel för 
skrymmande varor som att ha en genomtänkt gestaltning i centrum. Dessutom måste människor kunna röra sig 
också i området för handel med skrymmande varor utan bil, framförallt eftersom flera livsmedelsbutiker finns 
i detta område. I områden för handel med skrymmande varor ska gestaltningen av gaturum och förgårdsmark 
samt gående och cyklisters framkomlighet behandlas särskilt både vid nybyggnation och omvandling av befintliga 
områden.
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Teckenförklaring

Handelsområden

Tre identifierade områden för handel 
och kommersiell service, se riktlinjer på 
föregående sida.

OMRÅDEN FÖR HANDEL OCH KOMMERSIELL SERVICE I ORSA CENTRUM
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INDUSTRI OCH VERKSAMHETER
Industri och verksamheter i Orsa kommun är framförallt koncentrerad 
till tre områden i Orsa tätort nämligen Born, norr om Storgärdet och vid 
Tranmyren. Det finns även enstaka industrier och verksamheter på andra 
platser i tätorten samt i byarna. Förutom olika täkter är de flesta industrier 
och verksamheter utanför Orsa tätort mindre företag som inte genererar 
större störningar. Traditionell tillverkningsindustri är inte särskilt stor i 
Orsa, men det finns vissa specialiserade företag. Inom industrin är istället 
bygg- och anläggningsbranschen stor.

I verksamhetsområdet på Born finns både snabb väg ut till E45 och tillgång 
till järnväg genom Inlandsbanan och Bollnäsbanan. I dagsläget används 
inte järnvägen för godstransporter från just Orsa i större utsträckning, men 
verksamhetsområdet vid Born är strategiskt placerat för företag som vill 
börja transportera mer gods på järnväg.

I kommunen finns flera täkter av olika slag. I Kallholn finns ett kalkbrott 
och vid Mässbacken pågår fortfarande viss brytning av sandsten. Det finns 
också flera grus- och bergtäkter främst i södra delen av kommunen.

Vad innebär 
byggverksamhet?
En förklaring av begreppet bygg-

verksamhet är att det innebär 

om-, till- eller nybyggnads arbeten, 

reparations- och underhålls arbeten, 

rivning av byggnadsverk samt 

verksamhet som bedrivs som stöd 

för detta.



116

D
E

L 
2

 -
 P

LA
N

FÖ
R

S
LA

G



117117

RIKTLINJER FÖR INDUSTRI OCH VERKSAMHETER

Störningsgraden och utrymmesbehovet ska styra placeringen av industrier och verksamheter
Verksamheter och industrier som genererar många tunga transporter, har stora utrymmesbehov, hanterar 
farliga kemikalier eller ger upphov till mycket buller, vibrationer, störande ljus eller på annat sätt innebär risk 
för människors säkerhet och hälsa ska placeras med tillräckligt skyddsavstånd till bostäder och andra känsliga 
verksamheter som exempelvis skolor. Placeringen ska också ske med hänsyn till möjligheterna att förebygga 
miljöskador.

Industrier och verksamheter utan stora miljö-, hälso- och störningsrisker kan placeras närmare bostäder eller 
blandas med handel och service, exempelvis längs infarten från E45 till Orsa centrum. 

Vid ny bebyggelse invid befintliga industriområden ska ovanstående principer gällande riskförebyggande också 
gälla.

Säkerställ snabba kopplingar till E45
Både industri och andra verksamheter gynnas av att snabbt kunna ta sig ut på E45. Idag har de största industri- 
och verksamhetsområden direkt utfart till E45 utan att passera bostadsbebyggelse. Dessa utfarter ska vara kvar.

Spara industrispåren
Idag är det få industrier som har behov av de industrispår som finns i industriområdena. Vissa spår ligger också 
väldigt nära bostäder, vilket riskerar störningar vid lastning eller lossning. Det är ändå viktigt att behålla spåren 
eftersom de ger möjlighet för befintliga företag att i framtiden använda järnvägen för transporter och de ger 
möjlighet att etablera nya företag med behov av att kunna transportera på järnväg. Verksamhetsområdet på södra 
Born ligger strategiskt placerad mellan de två järnvägsspåren och skulle om behov uppstår vara lämpligt att bygga 
om till terminal om tillräckliga åtgärder för att begränsa buller vidtas mot bostadsbebyggelsen.

Fokusera på gestaltning också i industriområden
Precis som bostadsområden och handelsområden ska industriområden ha en genomtänkt gestaltning. Olika företag 
har olika förutsättningar och de ger därför industri- och verksamhetsområdena olika karaktär. Vid planering av 
nya industriområden eller omvandling av befintliga områden ska gestaltningen av gaturum och förgårdsmark 
behandlas särskilt för att främja en ordnad miljö.

Täktverksamhet ska bedrivas på befintliga platser
De grus- och bergtäkter som finns i Orsa och dess grannkommuner räcker för att förse hela regionen med 
material under översiktsplanens tidshorisont. Om behovet av material skulle öka ska behovet av material täckas 
genom ett ökat uttag ur befintliga täkter eller genom återöppnande av nedlagda täkter.
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JORDBRUK
Jordbruket i Orsa kommun är framförallt inriktat på djurhållning, 
antingen för mjölkproduktion eller köttproduktion, samt odling av vall. 
Vallfodret används till de egna djuren eller säljs, mestadels till hästägare. 
Spannmålsodling förekommer också för att skifta gröda på åkrarna. Det 
förekommer även grönsaksodling för försäljning i gårdsbutiker och lokala 
matvaruaffärer.

De lokala jordbrukarna, både de som arbetar heltid med jordbruket och de 
som har det som bisyssla, bidrar inte bara med lokalproducerad mat utan 
de är också nyckeln till ett fortsatt öppet landskap och upprätthållande 
av kulturmiljöerna i fäbodarna genom den djurhållning som bedrivs. Det 
öppna landskapet och väl bevarade kulturmiljöer är avgörande för en 
fortsatt stark besöksnäring i kommunen.

Även om jordbruksmarken är samlad kring Siljansringens dalgång och 
närliggande höjder så varierar förutsättningarna för att bedriva jordbruk. I de 
lägre belägna delarna som efter den senaste istiden låg under den så kallade 
högsta kustlinjen består jordbruksmarken av större sammanhängande ytor 
och det är förhållandevis lite sten i marken och därför få odlingsrösen på 
åkrarna. I dessa områden är förutsättningarna att bedriva ett rationellt 
jordbruk avsevärt bättre än i höjdlägena där det finns många odlingsrösen 
och åkrarna är betydligt mindre. Delar av jordbruksmarken i många byar 
är riksintresse för naturvården. De upplevelsevärden och naturvärden 
som finns beror till stor del på variationen och strukturen som de små 
åkerskiftena  skapar. Här uppstår det i vissa fall en konflikt, eftersom 
storleken på åkrarna kan göra det svårt att bruka dem rationellt, och om de 
inte brukas så påverkas natur- och upplevelsevärdena negativt.

På senare år har också flera företag som sysslar med förädling av råvaror 
fått allt mer utrymme i det lokala sortimentet. Försäljning av lokala varor 
i kombination med söndagsöppet har även visat sig locka besökare utifrån 
som kommer till Orsa för att handla.

Vad är areella näringar?
Areella näringar är enligt natur-

vårds  verket de näringsgrenar som 

använder land eller vatten för 

produktion eller fångst av biologiskt 

relaterade varor och tjänster. Vanliga 

areella näringar i Orsa kommun är 

jordbruk och skogs bruk. Exempel 

på andra areella näringar som är 

vanliga i landet är rennäring och fiske.

Så säger miljöbalken om 
jordbruksmark
utdrag ur Miljöbalken 3 kap. 4 §
"Brukningsvärd jordbruksmark 

får tas i anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar endast om det 

behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i 

anspråk."
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Karta på nästa sida. Jordbruksmarken är översiktligt markerad i kartan. I varje ärende krävs en 
bedömning om den aktuella marken är jordbruksmark eller inte.

Undvik ny bebyggelse på jordbruksmark
Enligt miljöbalken är jordbruket av nationell betydelse. Därför får man i normalfall bara ta i anspråk brukningsvärd 
jordbruksmark om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen (se faktaruta på föregående sida). I Orsa 
är mycket av jordbruksmarken dessutom värdefull för landskapsbilden eller bebyggelsekaraktären i en by och även 
dessa aspekter ska tas med i bedömningen vid förslag på byggnation på jordbruksmark (se sida 101 om riksintresset 
Siljansområdet). Komplettering med enstaka tomter i anslutning till befintlig bebyggelse kan ändå, om det prövas 
lämpligt, i vissa fall tillåtas. Hållningen till att bygga nytt på jordbruksmark ska dock vara restriktiv i hela kommunen.

Avsteg från hållningen kan göras i vissa undantagsfall:
* där exempelvis jordbruksmarken inte brukas och där marken inte heller har värde för landskapsbild eller 
bebyggelsekaraktär. Det kan vara jordbruksmark som inte kan utläsas tillhöra en del i den gamla bykaraktären 
eller där det i övrigt inte finns något upplevelsevärde knutet till den öppna ytan. Generellt ska inte utblickar mot 
landskapet eller Orsasjön byggas igen.

* om förslaget till bebyggelse utgör utveckling med småhus i kommunens servicepunkter och utvecklingsstråket 
södra Orsa samt i Orsa tätort. Sådan bebyggelse anses av kommunen utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Eftersom 
det är en förutsättning för att kunna utveckla servicepunkterna, utvecklingsstråket och tätorten att bebyggelsen 
placeras inom dessa så kan inte bebyggelsen lokaliseras till någon plats utanför dessa om samhällsintresset ska 
uppnås. Om det finns mark som skulle vara lämplig och möjlig för exploateringen som inte är jordbruksmark inom 
den servicepunkt/stråk/tätort som exploateringen avser så ska denna mark nyttjas i första hand. Jordbruksmark som 
tas i anspråk ska även uppfylla kriterierna under föregående punkt.

Jordbruksmark viktig för rationellt jordbruk
Jordbruksmarken nedanför E45 mot Orsasjön, i Hansjö, på Born och i de lägre områdena längs Oreälven har 
potential att brukas rationellt, och jordbrukets intressen ska här prioriteras. I dessa områden bör inte någon ny 
bebyggelse tillkomma varken på jordbruksmark eller på igenvuxen jordbruksmark (som ännu inte övergått till skog 
enligt definitionen för skog, se faktaruta på nästa uppslag). Varken jordbruksmark eller igenvuxen jordbruksmark får 
planteras med skog. Denna jordbruksmark kan också omfattas av riksintresset Siljansområdet, se sida 101.
Områden som innehåller denna typ av jordbruksmark är översiktligt markerade i kartan på nästa uppslag, samt i 
respektive delområdesbeskrivning som "Mark viktig för rationellt jordbruk".

Jordbruksmark viktig för landskapsbild (utsikt och byns/bebyggelsens karaktär)
Välj byggplats med omsorg där jordbruksmarken är viktig för landskapsbilden. På många platser i kommunen 
är jord bruksmarken viktig för landskaps bilden, bebyggelsens och byarnas karaktär, och utsikten (se sida 101 om 
riksintresset Siljansområdet). I dessa områden är det viktigt att ny bebyggelse placeras på rätt plats och anpassas till 
omgivningen. Ny bebyggelse på jordbruksmark eller på igenvuxen jordbruksmark får bara uppföras där respektive 
delområdesrekommendation redovisar detta. Varken jordbruksmark eller igenvuxen jordbruksmark får planteras 
med skog.
Områden som innehåller denna typ av jordbruksmark är översiktligt markerade i kartan på nästa uppslag, samt i 
respektive delområdesbeskrivning som "Jordbruksmark viktig för landskapsbild".

Jordbruksmark viktig för landskapsbild (jordbruksmark och annan öppen mark omkring Orsasjön)
Välj byggplats med omsorg där jordbruksmarken är viktig för landskapsbilden. Öster om Orsasjön, i delområdena 
Södra Orsa och Torrvål, är jord bruks marken och annan öppen mark extra viktig för landskaps bilden, utsikten 
och bebyggelsens karaktär (se även sidan 30-33 om landskapsbilden vid Orsasjön, och sida 101 om riksintresset 
Siljansområdet). I detta område är det viktigt att ny bebyggelse placeras på rätt plats och anpassas till omgivningen och 
landskapsbilden i stort som den uppfattas från Orsasjön och bergen omkring. Inom detta område får ny bebyggelse 
på jordbruksmark eller på igenvuxen jordbruksmark bara uppföras där respektive delområdesrekommendation 
redovisar detta. Varken jordbruksmark eller igenvuxen jordbruksmark får planteras med skog.
Områden som innehåller denna typ av mark är markerade i kartan på nästa uppslag, samt beskrivna i 
delområdesbeskrivningarna för Södra Orsa (sida 198) och Torrvål (sida 204).

Främja lokal förädling och försäljning av råvaror
Att förädla eller sälja de råvaror som jordbruket producerar ger möjlighet att få bättre avkastning från 
jordbruksverksamheten. Både förädling och försäljning bör kunna ske i anslutning till den egna gården om så önskas.
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Riktlinjer:

Prioritera jordbrukets intressen på jordbruksmark viktig för rationellt jordbruk

Välj byggplats med omsorg där jordbruksmarken är viktig för landskapsbilden

´
0 2,5 5 kilometer

Teckenförklaring

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

Inom området är jordbruksmarken viktig för landskapsbild, utsikt och karaktär

Inom området är jordbruksmarken viktig för det rationella jordbruket.

Inom området är jordbruksmarken viktig för landskapsbilden omkring Orsasjön

Riksintresse rörligt friluftsliv  4kap. 2 §MB

ÖVERSIKTSKARTA ÖVER OMRÅDEN INOM VILKA DET FINNS JORDBRUKSMARK SOM OMNÄMNS I 
RIKTLINJERNA FÖR JORDBRUK PÅ FÖREGÅENDE SIDA
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SKOGSBRUK
Orsa är en ytmässigt stor kommun och bebyggelsen är i stor utsträckning 
koncentrerad till områdena kring Siljansringens dalgång i den södra delen 
av kommunen. Mycket stora delar av kommunen täcks av skog och 
skogsbruket har varit historiskt viktigt för kommunens utveckling och är 
fortfarande viktigt för invånarna genom bildandet av Orsa besparingsskog 
i slutet av 1800-talet. Alla jordägare blev delägare i besparingsskogen 
och avkastningen kunde användas inte bara till förvaltningen av 
besparingsskogen utan också för kommunala ändamål. Kommunhus och 
folkskolor byggdes för pengarna som skogen inbringade och vägar anlades 
och underhölls. Eftersom besparingsskogens avkastning ska gå tillbaka till 
bygden så har besparingsskogen än idag stor påverkan på Orsa kommun 
eftersom man står för en stor del av kostnaden för att underhålla och 
utveckla vägarna både i byarna och på skogen samt att det finns möjlighet 
till bidrag för föreningar, djurhållning, skogsvårdsåtgärder och mycket mer. 
Orsa besparingsskog äger framförallt mark i de allra nordligaste delarna av 
Orsa kommun samt i angränsande Ljusdals kommun.

Det finns också stora arealer skog i kommunen som ägs av andra 
fastighetsägare än besparingsskogen, både privatpersoner, Orsa kommun 
och större skogsbolag.

Definition av skog enligt 
skogsvårdslagen
Skog är mark inom ett samman-

hängande område där träden har 

en höjd av mer än fem meter och 

där träden har en kron slutenhet 

av mer än tio procent eller har 

förutsättningar att nå denna höjd 

och kron slutenhet utan produktions-

höjande åtgärder.
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Viktiga tätortsnära naturområden ska vara fortsatt attraktiva för friluftsliv och rekreation
Orsa kommun ska aktivt arbeta för att säkra upp skog i viktiga tätortsnära naturområden. Som markägare ska 
kommunen, där så är lämpligt, använda sig av hyggesfritt skogsbruk för att bevara naturområdenas värden för 
rekreation och friluftsliv.

Ge skogsbruket goda förutsättningar för utveckling och produktion
I områden som är lämpliga för rationellt skogsbruk ska nya byggnader och anläggningar i första hand placeras i 
anslutning till befintliga husgrupper och byar eller i anslutning till befintliga vägar.
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Ägosplittring –att bruka och förvalta det som verkar omöjligt
Ägosplittringen i Orsa kommun är stor vilket märks tydligt inom både jordbruket och skogsbruket. Det är inte 
ovanligt att åkrar och betesmark som ser ut att hänga ihop är uppdelat på flera olika fastigheter som i sin tur 
kan ha flera olika fastighetsägare. Sedan rationellare metoder att bruka marken började användas har Orsaborna 
anpassat sig till den splittrade ägostrukturen. Skriftliga avtal om marken är dock ovanliga vilket kan ställa till 
problem framförallt för de bönder som arbetar heltid med jordbruket. Det som på kartan ser omöjligt ut att 
bruka utifrån fastighetsindelning är ofta stora öppna ytor som används till odling eller bete. Detta är möjligt 
tack vare att Orsaborna under årens lopp utarbetat en kultur där en stor del av jordbruksmarken brukas genom 
muntliga avtal eller av hävd. Även om det här systemet innebär att osäkerheten för den som brukar marken är 
stor och att det är svårt att utveckla jordbruksföretagen, fungerar systemet än så länge. Det finns dock en stor 
osäkerhet för vad som händer när åren går och fastigheter byter ägare. Kommer framtidens fastighetsägare att ha 
lika stor förståelse och respekt för att brukandet av marken sker på det här sättet? Och vad händer med en åker 
eller en beteshage när ett långsmalt skifte mitt i blir sålt?

Inom skogsbruket syns normalt fastighetsgränserna tydligare än inom jordbruket. Istället bidrar ägosplittringen i 
skogen ofta till att skog inte brukas när skiftena är för små. Ett alternativ kan vara att fortsätta utveckla möjligheten 
för fastighetsägare med mindre skiften att låta ett skogsbolag sköta brukandet av skogen. Då har bolaget möjlighet 
att hantera flera intilliggande skiften och på så vis sköta större sammanhängande områden.

Alternativ för att skapa större sammanhängande fastigheter
En stor hjälp för de som brukar marken kan vara att byta mark eller köpa till angränsande fastigheter. De som 
äger brukningsvärd mark men som inte själva använder den eller inte längre önskar behålla marken kan välja att 
erbjuda angränsande markägare eller den som brukar marken att köpa marken. Det kan vara ett sätt att skapa 
större sammanhängande fastigheter och därmed möjliggöra ett effektivare bruk av marken. 

¯0 0,1 0,2 Kilometer

Exempel på ägosplittring i Orsa kommun. Sammanhängande jordbruksmark kan bestå av väldigt många olika fastigheter.


