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förord
Det du håller i din hand eller läser på en dataskärm är Älvkarleby kommuns 
grönplan. Grönplanen handlar om kommunens grönområden; hur det ser 
ut idag, vilka kvaliteter som finns, vad som saknas och vad vi tillsammans 
kan göra för att utveckla vår utemiljö.

Grönplanen är en bilaga till kommunens översiktsplan och ska ses som ett 
komplement till och en fördjupning av denna.

läsanvisning

om grönstruktur
Det här avsnittet handlar om vad grönstruktur är och innehåller definitioner 
av begrepp och lagar som strukturerar och reglerar grönstrukturen. Avsnittet 
kan användas som ett uppslagsverk som man kan bläddra tillbaka till.

älvkarlebys grönstruktur
Det här avsnittet handlar, precis som rubriken antyder, om hur det ser ut i 
Älvkarleby kommun idag. Här finns en analys av kvaliteter och brister och 
kartor som visar hur kommunens grönstruktur ser ut.

förslag
Det här avsnittet utgörs av en idébank för utveckling av Älvkarleby kom-
muns grönstruktur med ett särskilt fokus på Skutskär. Vissa förslag är myck-
et översiktliga och mer på en idénivå medan andra är mer genomarbetade 
och detaljerade. I avsnittet finns även förslag på hur man ska gå vidare i 
arbetet med grönstrukturplaneringen i kommunen.

översiktsplan älvkarleby kommun 
antagandehandling 2009

Framsidan av kommunens översiktsplan, 
som grönplanen är en bilaga till, ser ut så här.
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Vill du veta mer?

Läs mer om grönstruktur på 
Boverkets hemsida: 
 www.boverket.se under rubriken 
Samhällsplanering.

Sveriges 16 miljökvalitetsmål 
finns beskrivna på Miljömålspor-
talen: www.miljomal.nu

Miljöbalken
En sammanfattning av miljöbal-
ken finns som pdf här:  
www.regeringen.se/sb/d/��0/
a/20089

tre grundläggande frågor

Vad är grönstruktur?
”Grönområdena i städer och tätorter hänger samman, och bildar en helhet 
– en grön struktur – oberoende av vem som äger eller förvaltar marken. Allt 
från den välansade parken eller trädgården till den vilda naturen innefattas i 
det som i planeringssammanhang kallas grönstruktur.” 

Så skriver Boverket på sin hemsida om grönstruktur. Parker, sparad natur-
mark, alléer, trädgårdar, vattendrag – ja nästan allt som inte är asfalterat 
eller bebyggt räknas in i grönstrukturen. En sammanhängande och välmå-
ende grönstruktur ökar livskvaliteten för både människor, växter och djur 
och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Varför gör man en grönplan?
Grönplanen ska fungera som ett underlag när man utvecklar kommunens 
grönstruktur. Den ger en helhetssyn på de gröna områdena och deras bety-
delse för kommunen. Grönplanen visar kommunens tankar och idéer vid 
bevarande och utveckling av tätorternas parker och grönområden. Grön-
planen är dock inte en självständigt reglerande markanvändningsplan utan 
utgör en föreslagen strategi för att utveckla grönstrukturen i kommunen. 
Planen fungerar även som kunskapsunderlag för översiktlig planering, de-
taljplanering och för åtgärds- och skötselplaner.

Vad säger lagen om grönstruktur?
Det finns flera lagar som behandlar begreppet grönstruktur på olika sätt. 
Nedan presenteras en sammanfattning av de viktigaste.

Plan- och bygglagen
Grönstrukturen är enligt plan- och bygglagen jämställd med bebyggelse-
struktur och infrastruktur. Det innebär att grönstrukturen ska ha en lika 
framträdande roll som de andra två strukturerna vid all samhällsbyggnad. 
Med hjälp av exempelvis detaljplaneläggning kan man skydda värdefulla 
grönområden från exploatering.

Miljömålet En god bebyggd miljö
Kommunerna har ett ansvar att leva upp till de nationella miljömålen som 
antogs av riksdagen 1999. Särskilt målet En god bebyggd miljö berör grön-
strukturen. I detta mål ingår bland annat att kulturhistoriska och estetiska 
värden i park och naturmark ska tas tillvara. I kommunens miljömål står 
det att: ”Kommunens unika möjligheter med närheten till skogen, älven och 
havet ska bevaras och utvecklas.” och målet är att: ”Alla boende i Älvkarleby 
kommun ska ha nära till naturen.”.

Miljöbalken
Under Miljöbalken ryms ett antal olika skyddsformer för gröna områden. 
De mest relevanta i det här sammanhanget är strandskyddet och natur-
reservat.

om grönstruktur - tre grundläggande frågor
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Strandskydd
Vid alla sjöar, vattendrag och hav i Sverige gäller generellt strandskydd. 
Syftet är att trygga allmänhetens möjligheter till friluftsliv och att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtliv. Det är många arter som är beroende 
av övergången land/vatten. Stränderna är viktiga häcknings- och rastplat-
ser för många fåglar. Fiskar, kräldjur och groddjur är beroende av grunda 
strandområden som produktions- och uppväxtplatser.

Det generella strandskyddet omfattar både land och vatten 100 meter från 
strandlinjen. I Älvkarleby kommun är dock strandskyddet på de flesta stäl-
len uttökat till 300 meter på land och i vatten. 

Naturreservat
Naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för beva-
rande av större naturområden. Naturreservaten är områden som har stor be-
tydelse för människan, floran, faunan eller som är av intresse ur ett geologiskt 
perspektiv. De studeras ofta ingående av forskare och bevakas av naturvårds-
grupper. Naturreservat kan bildas både av både Länsstyrelsen och kommu-
nen. Enligt miljöbalken finns det fem giltiga skäl att bilda ett naturreservat: 

bevara den biologiska mångfalden 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
sörja för människans behov av friluftsliv 
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter

Riksintressen och Natura 2000
Riksintressen och Natura 2000-områden är två starka skydd som berör 
grönområden. 

Riksintresset är ett skydd som säger att ändrad mark- eller vattenanvänd-
ning inte påtagligt får skada områdets värden vid planläggning eller till-
ståndsprövning för ändrad markanvändning. 

Riksintressen finns av två skilda slag, reglerade i miljöbalkens 3:e respek-
tive 4:e kapitel. Riksintressen enligt 3 kapitlet kan pekas ut av de olika 
sektorsmyndigheterna,  t ex Naturvårdsverket för naturvården och frilufts-
livet, och Riksantikvarieämbetet för kulturmiljövården. Riksintressen en-
ligt 4 kapitlet är områden som beslutats av Riksdagen och anges direkt i 
lagtexten. Det gäller ett antal geografiskt avgränsade områden med syfte 
att skydda områdena från exploatering. I Älvkarleby kommun är Dalälven 
utpekad som riksintresse enligt 4 kapitlet. 

Huvudkriterier för naturvårdens riksintressen är:
områden som väl visar landskapets utveckling 
väsentligen opåverkade naturområden 
områden med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och 
arter 
områden med rik flora eller fauna 
områden av mycket säregen beskaffenhet

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

om grönstruktur - tre grundläggande frågor
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Huvudkriterier för friluftslivets riksintressen är:
områden med särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser 
och för natur- eller kulturstudier 
områden med särskilt goda förutsättningar för och möjligheter till di-
verse friluftsaktiviteter

Även Natura 2000-områden är riksintressen enligt 4 kapitlet. Inom dessa 
områden ska turismens, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid exploatering eller andra ingrepp i miljön.

Förutom detta har Natura 2000-områdena ett ännu starkare skydd genom  
7 kap. 28a § i miljöbalken. Skyddet innebär att verksamheter eller åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i i Natura 2000-området 
måste ha tillstånd för att genomföras. Det innebär att även verksamheter 
eller åtgärder utanför Natura 2000-området kan kräva tillstånd om de på-
verkar Natura 2000-området. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Kulturminneslagen
Kulturminneslagen reglerar vad man får och inte får göra med fornmin-
nen. Dessa kan vara fasta fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen 
liksom vissa kulturföremål och värdefulla byggnader.

Till varje fast fornlämning hör ett så stort fornlämningsområde som krävs 
för lämningens bevarande. Det betyder att länsstyrelsen kan freda ett om-
råde, i direkt anslutning till en fast fornlämning, som inte i sig är en forn-
lämning, i syfte att skydda en lämning. Det kan tillexempel röra sig om 
att ta till en buffert vid vägbyggen eller liknade, så att inte erodering av 
vägslänter sekundärt förstör fornlämningen då vägen är byggd. På samma 
sätt kan även grönska ingå i fornlämningsområdet.

•

•

Denna sida:
Fornlämningar är skyddade av kultur-
minneslagen och förvaltas av länssty-
relsen. 

Bild: Kuströse från bronsåldern intill 
Upplandsleden vid Vidhällarna.

om grönstruktur - tre grundläggande frågor

Motstående sida:
Dalälven är utpekad som riksintresse. Det 
innebär att älven anses vara så värdefull 
att den ska skyddas från förändringar som 
påtagligt kan skada dess värden.  

Bild: Vy från Dalälvsbron nedströms mot 
Skutskär.

Det här får du inte göra i 
strandskyddat område:
 

Uppföra nya byggnader (t.ex. hus-
vagnar kan också anses som bygg-
nader om de står kvar på samma 
ställe under en längre tid).  

Ändra byggnader så att de kan 
tillgodose ett annat ändamål än 
de tidigare har använts till, t.ex. att 
bygga om en sjöbod till en som-
marstuga.  

Utföra grävningsarbeten eller 
andra förberedelsearbeten för 
bebyggelse, t.ex. trädfällning eller 
schaktning.  

Utföra andra anläggningar som 
hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där 
den annars skulle ha fått röra sig 
fritt eller försämrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter. Det kan vara 
t.ex. bryggor, staket, flaggstänger, 
grillplatser, tennisbanor och golf-
banor. 

Utföra andra åtgärder som försäm-
rar livsvillkoren för djur- och växt-
arter, t.ex. spridning av bekämp-
ningsmedel och grävningsarbeten

•

•

•

•

•

Vilka områden som berörs av lagstift-
ningen i det här kapitlet finns beskrivet 
i kapitlet Älvkarlebys grönstruktur.



Grönplan Älvkarleby kommun 2009

8 om grönstruktur - grönskans betydelse

grönskans betydelse

Hälsa
Naturen och grönskan har stor betydelse för såväl stadens som människor-
nas hälsa. Vegetation kan rena luften från en stor mängd luftföroreningar 
från trafiken. En hektar blandskog filtrerar bort så mycket som15 ton par-
tiklar per år och barrskog två-tre gånger så mycket. 

Grönområden bidrar även till att skapa ett bättre klimat i bebyggda om-
råden genom att sänka temperaturen och på så vis öka luftgenomström-
ningen. Grönområdena kan sägas fungera som stadens lungor.

En annan hälsoaspekt berör människors förhållande till natur och grönska. 
Barn som växer upp där de kan leka i en miljö med naturinslag får bättre 
motorik och koncentrationsförmåga, och är ofta friskare än barn som inte 
har gjort det. Även äldre människor som vistas och rör sig utomhus är fris-
kare än jämngamla som mest sitter inomhus. 

Att vistas ute i naturen, eller i ett parkområde av tillräcklig storlek, kan även 
vara en motvikt mot det hektiska vardagslivet i staden och minska stress då 
naturupplevelsen inte ställer några krav på riktad uppmärksamhet. Krop-
pen får en stunds avkoppling och kan även återhämta sig mentalt.

Platser för möten
Parker, vattenrum med stränder och sparad naturmark i tätorterna, bildar 
tillsammans med gator och torg platser för möten mellan människor – mö-
ten som kan vara antingen informella eller planerade. Här får alla tillträde 
oavsett kön, ålder eller bakgrund. Att se och bli sedd är viktigt för alla män-
niskor och i tätorternas vardagsrum får även den som annars är ensam den 
möjligheten. Det är viktigt att bereda möjlighet för dessa möten som kan 
handla om något så enkelt som en igenkännande nick, ett hej eller bara ett 
vänligt leende. Parker kan även användas som arena för konserter, teater, 
utställningar och manifestationer.

Biologisk mångfald
Idag förändras landskapet från en småskalig miljö med omväxlande öppna 
och skogsbeklädda marker till en mer monoton barrskogsdominerad om-
givning. Ängs- och hagmarker har minskat kraftigt under senare år till följd 
av att andelen betesdjur har minskat. Även andelen lövskog har i det ratio-
nella moderna skogsbruket minskat till förmån för barrskogsplanteringar. 
Dessa faktorer har fått till följd att många växt- och djurarter idag är hotade 
och försvinner i snabb takt. Den biologiska mångfalden är hotad!

Många av de biotoper som börjat försvinna från skogs- och jordbruksland-
skapet kan idag istället återfinnas i eller i anslutning till tätorter. Gamla 
kyrkogårdar, vägkanter, trädgårdar med uppvuxna träd och grönområden i 
bostadsområden kan idag ha höga naturvärden på grund av att de är stabila 
miljöer med en lång kontinuitet. 

Uppvuxna träd i staden har idag ofta ett 
högt naturvärde i jämförelse med mycket 
av den omgivande naturen. Det beror på 
att de är stabila miljöer med en lång kon-
tinuitet jämfört med produktionsskogarna 
som är störda miljöer.

Bild: Oxlar i refuger på Hemköps parkering 
i Skutskär. Oxlarna bör sparas vid en even-
tuell framtida exploatering av området.

Barn som växer upp där de kan leka i en 
miljö med naturinslag får bättre motorik 
och koncentrationsförmåga, och är ofta 
friskare än barn som inte har gjort det.  

Bild: Ett rep som hänger från den stora 
björken i slänten nedanför Bodarnas indu-
striområde i Skutskär är en frestelse för 
stor att motstå.



Grönplan Älvkarleby kommun 2009

9om grönstruktur - grönskans betydelse

Artrika områden nära staden är särskilt viktiga då de även fungerar pedagogiskt. 
Skolor och förskolor kan använda områden med hög biologisk mångfald i un-
dervisningen och på så vis öka kunskapen och förståelsen. 

En sammanhängande grönstruktur, med gröna stråk mellan större kärnområ-
den, ökar möjligheten för arter att sprida sig och finna nya livsmiljöer. Att arter 
har möjlighet att sprida sig är en grundförutsättning för artrikedom. 

Äldre träd och död ved är viktiga bo- och växtplatser för sällsynta insekter, mos-
sor och lavar. Död ved är en oersättlig resurs för ett mycket stort antal av skogens 
växter och djur. Alléer fungerar som spridningsvägar och reträttplatser för både 
växter och djur.  Att marken hävdas, i form av bete eller slåtter, har  också stor 
betydelse för den biologiska mångfalden. Exempelvis är de små ängsväxterna 
beroende av att tistlar och andra högresta växter hålls undan, och att markens 
kväveinnehåll inte blir för högt för att de ska överleva.

Identitet och karaktär
Parker, kyrkogårdar, trädgårdar, alléer och grova träd i tätorterna är på samma 
sätt som hus, vägar och torg en del av bebyggelsehistorien. De är viktiga för 
ortens identitet och karaktär. Parkernas utformning har varierat genom åren, 
både när det gäller stil och växtval. 

Alléer och grova träd är viktiga inslag i landskapet ur såväl kulturhistorisk som 
stadsbyggnadsmässig synpunkt. De skapar identitet åt en plats och är ofta för-
knippade med många minnen för den som bott där länge. Tänk på att många 
stora träd kan vara hundratals år gamla. Stora säregna träd har alltid varit viktiga 
landmärken, rastställen och mötesplatser längs vägar. Trädens lövverk skapar 
trivsamma gaturum som växlar med årstiderna. Alléer som leder fram till större 
gårdar anlades en gång i tiden för att markera ägarens status och kyrkallén gav 
svalkande skugga för besökaren. Alléer tydliggör även strukturer i staden och är 
visuella ledstråk. 

Kyrkogårdar är en del av bebyggelsehisto-
rien. De har även ofta höga naturvärden.

Bild: Kyrkogården i Älvkarleby.
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den gröna strukturen
Under den här rubriken finns definitioner och förklaringar av begrepp som 
används i rapporten. Här finns även övergripande rekommendationer för  
olika parktyper och rekreationsområden.

Centralpark
Park med betydelse för stadens alla invånare och som turistobjekt. Det bör 
finnas en centralpark i varje tätort av betydande storlek. Centralparken bör 
ha ett rikt och varierat utbud av funktioner för alla åldersgrupper.

Stadsdelspark
En större offentlig park. Exempelvis naturparker, landskapsparker, bergs-
parker eller traditionella blomsterparker. Gemensamt för stadsdelspar-
kerna är att de är tillräckligt stora för att rymma en rad olika funktioner.  
Stadsdelsparkerna bör fungera väl för lek, motion, avkoppling, samvaro 
och evenemang. De bör även innehålla blomprakt och parklek  samt möj-
lighet till bollspel, folkliv, och picknick. Stadsdelsparkerna bör nås  inom 
500 meter från bostaden. De bör ha ett bra lokalklimat och en bullernivå 
som inte överstiger 50 dB(A).

Grannskapspark eller fickpark 
En mindre offentlig park nära den egna bostaden. Exempelvis kvarter-
spark, gröna promenadstråk, strandparker, kajparker, parktorg och täppor. 
Grannskapsparkerna bör fungera väl för lek, promenader, avkoppling och 
samvaro. Grannskapsparkerna bör nås inom 200 meter från bostaden. De 
bör ha bra lokalklimat och en bullernivå som inte överstiger 55 dB(A).

Bostadsgårdar
Bostadsgårdar bör fungera för småbarnslek och samvaro, ha bra lokalkli-
mat med minst 50% av gården solbelyst klockan tre på eftermiddagen vid 
vårdagjämning samt en bullernivå som inte överskrider 55 dB(A).

Närströvområde
Stort naturområde i eller utanför tätorten för rörligt friluftsliv och bad. 
Här inräknas delvis stora vattenområden. Närströvområden ska kunna 
erbjuda ett flertal av följande funktioner: bad, båtliv, djurhållning, eve-
nemang, fiske, löpträning, odling, pulkaåkning, ridning, skridsko, skidor, 
skogskänsla, torghandel, vattenkontakt, vild natur, uteservering, utsikt, 
sitta i solen. Alla närströvområden behöver inte innehålla alla funktioner, 
men det är viktigt att de går att återfinna någonstans. Tätortsnära skogar 
är den vanligaste och mest använda formen av närströvområden. Närströv-
området bör nås inom 1000 meter från bostaden. Bullernivån bör ej över-
stiga 45 dB(A).

Alléer och grova träd
Med allé menas lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av 

Skutskärsbibliotekets lilla innergård är ett 
bra exempel, kanske det enda exemplet 
i Skutskär, på en enkel fickpark. Parken 
fungerar väl för avkoppling och samvaro.

Bild: Innergården på biblioteket i Skutskär.

Holmarna är ett fint närströvområde i 
Skutskär. Ute på udden med aspar och lil-
jekonvaljer är känslan av urskog stark. Det 
är svårt att föreställa sig att man befinner 
sig endast ett stenkast från Skutskärs 
centrum.

Bild: Naturstigen på Holmarna i Skutskär.
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minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett 
i övrigt öppet landskap. Grova träd är träd med en diameter över 70 cm. 
De grova träden hotas av granplanteringar och igenväxning av hagmarker 
när dessa inte längre betas av nötkreatur och får.

Alléer är biotopskyddade enligt 7 kap. 11 § i miljöbalken. Det innebär det 
inte är tillåtet att göra saker som förstör allén, som exempelvis att såga ner 
den. Det är däremot tillåtet, och till och med önskvärt, att kontinuerligt 
föryngra allén genom att ta bort enstaka träd och ersätta dessa med nya. 
Det är även tillåtet att ta bort torra grenar och kvistar som utgör påtaglig 
fara för person eller egendom och att röja bort sly mellan träden och ba-
sal- och vattskott från trädens stammar. Vid föryngring är det viktigt att 
låta döda eller döende träd stå kvar i allén under en period eftersom en 
stor mängd arter är starkt beroende av gamla solexponerade träd

Tätortsnära skog
Skog som finns inom nära avstånd, 0,5–1 km, från bebyggelsen. Mer än 
hälften av alla skogsbesök görs i de tätortsnära skogarna. Dessa skogar kan 
vara den enda kontakten med naturen för många människor och det är 
därför oerhört viktigt att de sköts på ett bra sätt.

Död ved
Dött organsikt material från döda träd. Förekomst av död ved är en för-
utsättning för långsiktig överlevnad av ett stort antal arter, både rödlistade 
och mer vanligt förekommande. Det gäller såväl mossor, lavar, svampar, 
insekter som fåglar. Så mycket som 39% av de rödlistade arterna i Sverige 
kräver död ved för sin överlevnad.
       
Skolskogar
Kommunens skolor och förskolor har tillsammans med kommunens na-
turskolelärare pekat ut de områden utanför den egna gården som besöks 
inom ramen för verksamheten. Dessa områden redovisas som ”skolskog” 
oavsett storlek och vad de används till. Idag används dessa skogsområden 
informellt och inom ramen för allemansrätten, men möjligheten finns att 
upprätta en överenskommelse mellan skolan och markägaren där skolan 
får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis 
bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd. Läs mer 
om detta på sid. 32.

Gröna stråk
Gröna stråk binder samman olika grönområden i och omkring tätorten 
med varandra. De kan fungera som ekologiska spridningskorridorer och/
eller som rekreationsstråk för människor. När de fungerar som spridnings-
korridorer gynnar de gröna stråken spridningen av arter mellan olika ha-
bitat (dvs den potentiella levnadsmiljön för en specifik art) och kan vara 
allt från en vägkant som lämnas oklippt till en plantering eller trädrad. 
Som rekreationsstråk handlar det främst om gång- och cykelvägar eller 
stigar.

Alléer är biotopskyddade. Det är inte tillåtet 
att såga ner en allé. Däremot är det önskvärt 
att allén kontinuerligt föryngras genom att 
enstaka träd tas bort och ersätts med nya. 

Bild: Allén vid Älvkarleby Ridklubb i  
Ytterboda är i behov av föryngring.

Död ved kan vara både döda träd som står 
upp och grenar som ligger på marken.

Bild: Dött träd i Marmafjärden
Foto: Stina Lindblad.
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skyddade områden
Landskapet i Älvkarleby kommun är skapat av ofantliga naturkrafter som 
under tusentals år format och omformat marken, växtligheten och vattnets 
utbredning i omgivningen. Men det är även starkt påverkat av mänskliga 
aktiviteter under de senare århundradena. Resultatet är det vi dagligen ser 
runtomkring oss i kommunen – en storslagen miljö med ett myllrande 
djur- och växtliv, hagmarker, fjärdar och forsar med fisk, orkidéblomstrande 
våtmarker, pampiga ekar, bruksmiljöer, skärgård, sand- och klapperstens-
stränder och milsvida svamp- och bärrika skogar med vandringsmöjligheter. 
Kanske har du upptäckt den ovanligt rika floran och faunan i Älvkarleby 
kommun? Kartor med befintliga natur- och friluftslivsvärden finns i slutet 
av det här kapitlet.

Unika förutsättningar skapar en unik miljö
Kommunen har en unik flora och fauna vilket främst beror på den höga 
kalkhalten i marken, landhöjningen, älven och det faktum att Nedre Daläl-
ven utgör den så kallade norrlandsgränsen, limes norrlandicus.

Kommunen på norrlandsgränsen
Norrlandsgränsen är en klimatisk, topografisk, växt- och djurgeografisk 
övergångszon mellan norra barrskogsregionen och mellaneuropeiska löv-
skogsregionen. Det innebär att det i Älvkarleby kommun finns en mycket 
hög biologisk mångfald där såväl nordliga som sydliga biotoper förenas på 
ett för Sverige unikt sätt. Ek och ask är exempel på arter som har sin nord-
liga gräns i trakterna. 

Landhöjningen
Landhöjningen, som gör att nya gölar bildas när vikar snörs av, skapar unika 
förutsättningar för arter som exempelvis gölgrodan som i Sverige endast 
finns vid nordupplandskusten. 

Kalken påverkar floran
Kalkrikedomen gör att floran har en speciell sammansättning med många 
sällsynta växter, svampar och djur. Exempelvis finns i kommunen så mycket 
som tjugotvå arter orkidéer. Kalken är även en förutsättning för rikkärr. 

Dalälven har stor betydelse för kommunen
Älvar skapar speciella förhållanden i kantzonerna. Områden  skyddade från 
markanvändning bildar refuger för djur och växter. Naturliga översväm-
ningar på grund av de olika vattenstånden ger vissa arter en fördel i kon-
kurrens om plats. Eken som är konkurrenssvag om solljus får stora fördelar 
när granen som inte tål att stå i våta marker hålls undan när älven svämmar 
över. Översvämningar ger även en bördigare jord då slam och näring blir 
kvar efter att vattnet sjunker undan. 

Djurlivet
Sveriges största lokal av den akut hotade klöversobermalen finns på Marma 
skjutfält. Den sällsynta arten gölgroda förekommer rikligt och här finns 
även häckande par av kungsfiskare. Kommunen hyser även många rovdjur 
som exempelvis lodjur, fiskgjuse och havsörn.

älvkarlebys grönstruktur - skyddade områden
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Naturreservat

Billudden
Billudden utgör uppsalaåsens nordligaste utlöpare och reservatet består av flera 
uddar och öar i Dalälvens utlopp. Den kraftiga landhöjningen som pågår har 
skapat flera spännande geologiska fenomen som kan studeras i området och 
gör även att havtorn trivs väldigt bra. Därför finns här ett av Sveriges största 
sammanhängande bestånd av havtorn. Det kalkrika material som åsen är upp-
byggd av har skapat förutsättningarna för den intressanta floran. Billhamn är 
ett fiskeläge längst ut på Billudden som har anor från 1600-talet. Strandom-
rådet vid Rullsand-Brämsand är ett välbesökt bad- och campingområde med 
väl utbyggd service. Här finns även ett naturum och naturstigar. 

Syftet med reservatet är att främja bad och friluftsliv inom området vid 
Rullsand-Brämsand och att bevara Billhamns karaktär av öppet fiskeläge. Öv-
riga delar bevaras främst för sin särart och för forskning, undervisning och 
naturupplevelser, genom att de till största delen får utvecklas utan mänsklig 
påverkan. Inom vissa områden får naturvårdsanpassat skogsbruk bedrivas. 

Gropholmarna naturreservat
Gropholmarna ligger mitt i en spännande del av Dalälven, där flera små älvfå-
ror bryter upp landskapet. På Gropholmarna och i strandpartiet utmed Dal-
älven finns en relativt orörd blandskog med både löv- och barrträd. Floran 
är mycket rik med t ex ormbär, lundgröe och strutbräken och fiskevattnen 
är bra med god tillgång på abborre och gädda. Det flacka området ovanför 
brinken är sannolikt utsvämmad sand från åsen i öster. Det finns en grillplats 
för medtagen ved med bord och bänkar och parkering finns i närheten efter 
väg 291.

Syftet med reservatet är att skydda och bevara den relativt orörda skogen och 
de geologiska betingelserna samt det växt- och djurliv som är knutet därtill. 
Om det inte strider mot bevarandeintresset får området nyttjas och med enkla 
anordningar göras tillgängligt för allmänhetens naturupplevelser. 

Båtfors naturreservat
Reservatet utgörs av en mosaik av öar och forsar med vildmarkskänsla där 
Nedre Dalälven breder ut sig i sidled. Området är svårtillgängligt vilket har 
gjort att delar av det är urskogsartat och relativt orört av människan. Här 
finns gott om gamla och döda träd i olika förmultningsstadier som gör att 
flera arter lavar och svampar som trängts tillbaka av det moderna skogsbruket 
har klarat att överleva. De näringsrika älvsedimenten, kalkhalten och älvens 
temperaturutjämnande verkan gör att växtligheten är ovanligt rik för dessa 
breddgrader. Fågelfaunan är både art- och individrik. Särskilt hackspettar och 
tättingar är väl representerade.

Syftet med reservatet är att bevara området samt att skydda och vid behov 
vårda de biotoper och naturkvaliteter som enligt reservatsbeslutet känneteck-
nar området.

Vill du veta mer?

På länsstyrelsens hemsida finns 
mer information om kommunens 
naturreservat.

Billuden: 
www.c.lst.se/billudden

Gropholmarna:
www.c.lst.se/gropholmarna

Båtfors:
www.c.lst.se/batfors

Naturum Billudden:
Öppet varje dag under somma-
ren. Här finns en uppbyggd mo-
dell över Billudden och härifrån 
utgår även självguidade natursti-
gar. Vill du besöka naturum under 
andra tider än sommaren är du 
välkommen att kontakta kultur/
fritid, tel: 026-8�0000, där perso-
nalen gärna lånar ut nyckeln.

älvkarlebys grönstruktur -  skyddade områden

Motstående sida: Eken har sin nordliga 
gräns i trakten kring Dalälven.

Bild: En pampig ek på Älvkarleö som behö-
ver lite mer ljus och rymd för att inte dö.

Syftet med Billuddens naturreservat 
är att främja bad och friluftsliv inom 
området vid Rullsand-Brämsand och 
att bevara Billhamns karaktär av öppet 
fiskeläge. 

Bild: Billham, fiskeläget längst ut på Bil-
ludden som har anor från 1600-talet.
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Natura 2000-områden

Bölsjön
Området är 19,8 hektar stort och består av bland annat av rikkärr, öppna 
mossar samt kalkrika måttligt näringsrika vatten. Sjön är limnologiskt in-
tressant på grund av den relativt ovanliga och särpräglade sjötypen Charasjö. 
Charasjöar är ofta grunda, kalkrika och har måttlig näringsnivå. I rikärrsom-
rådena kan du hitta flera orkidéarter.

Flät
Området är 2,7 hektar stort och består av en 800 meter lång kraftlednings-
gata. Området är en av Sveriges främsta fjärilslokaler. Här kan du se ett tiotal 
olika rödlistade fjärilsarter. Markvegetationen är kalkgynnad och hävdgyn-
nad med arter som t.ex. rölleka, ängsvädd, rödklint, älväxing, skogsklöver, 
prästkrage, käringtand och rödven.

Gårdskärskusten
Området är 445 hektar stort och består av flera landskapstyper. En stor del 
består av naturliga primärskogar i landhöjningskust men här finns även la-
guner, havsstrandängar, rikkärr och västlig taiga för att nämna några. Arter 
som man kan se här och som ingår i habitatdirektivet är citronfläckad kärr-
trollslända, större vattensalamander samt orkidén gulyxne. Du kan lätt nå 
området om du åker bil till Gårdskärs fiskehamn där det även finns plats för 
att parkera bilen.

Komossen
Området är 56 hektar stort och består av västlig taiga, rikkärr, lövsumpskogar 
samt skogsbevuxen myrmark. Det här området är väl värt ett besök om du 
är intresserad av orkidéer. Här kan du se stora bestånd av brudsporre, sump-
nycklar och kärrknipprot samt finna gulyxne och flugblomster. Här finns 
även mossor som grönsköldmossa och platt spretmossa. Komossen är även 
känd som en fin fjärilslokal. I området förekommer både spillkråka, tjäder 
och järpe. 

Komossängen
Området består av 2,1 hektar och är framförallt en ohävdad kalkfuktäng 
som sedan 1800-talet är känt som en fin fjärilslokal. Totalt har 15 rödlistade 
fjärilsarter observerats vid Komossängen. 

Långsandsörarna
Området är 279 hektar och består bland annat av grunda vikar och sund, 
naturliga primärskogar, rikkärr och laguner. Här kan du hitta större vat-
tensalamander samt gölgrodan som båda är beroende av gölar som snabbt 
värms upp av solen på vårkanten. Gölarna bildas genom avsnörningen från 
havet i och med landhöjningen.

Mararna
Området är 41 hektar stort och består till största delen av ett rikkärr. Här 
kan du hitta flera speciella arter förknippade med rikkärr. Några som kan 
nämnas är kärrknipprot, sumpnycklar, ängsnycklar, klubbstarr, näbbstarr, 
axag, flugblomster, sumpnycklar och vaxnycklar. I sjöarna finns gölgrodor, 
och blodiglar.

Det finns många riktigt bra fjärilslokaler i 
kommunen där chansen att få se sällsynta 
arter är god.

Bild: Puktörneblåvinge fotograferad vid 
Sandörenbadet. 
Foto: Bengt Hemström

Landhöjningen gör att  gölar bildas när 
vikar snörs av. Här kan du hitta större vat-
tensalamander samt gölgrodan som båda 
är beroende av gölar som snabbt värms 
upp av solen på vårkanten. 

Bild: Avsnörd göl på Släthällen, öster om 
Förrådsberget. 
Foto: Bengt Hemström

älvkarlebys grönstruktur - skyddade områden
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Marma skjutfält
Området är 1975 hektar stort och består av flera olika naturtyper men även 
av områden som inte är av speciell naturtypskaraktär men som är av stor 
vikt för flera rödlistade arter. Här kan nämnas väddnätfjäril, större vattensa-
lamander, guckusko samt flera olika fågelarter enligt fågeldirektivet som till 
exempel järpe, kornknarr, nattskärra, slaguggla och sparvuggla. Den militära 
övningsverksamheten har bidragit till områdets höga naturvärden, och det 
är av största vikt att den kan fortsätta i åtminstone nuvarande omfattning. 
Om du är intresserad av att besöka området bör du  före besök kontrollera 
att ingen övning pågår, och följa de anvisningar som finns på skyltar vid 
infarterna och inne på skjutfältet.

Tångsåmurarna
Området är 74,5 hektar stort och är ett myrområde av rikkärrs- och ex-
tremrikkärrskaraktär. Tångsmurarna har en rik biologisk mångfald med 
skyddsvärda arter ur flera artgrupper såsom lavarna liten spiklav och grynig 
blåslav, svampen tallticka liksom kärlväxterna skogsklocka, ävjestarr, gul-
yxne, flugblomster, brudsporre, blodnycklar, vaxnycklar, sumpnycklar och 
granbräken. Bland djur märks lärkfalk, brun kärrhök, kärrgräshoppa, re-
liktbock, sotnätfjäril (kovetenätfjäril), större svampklobagge och kalkkärrs-
grynsnäcka.

Västanån
Området består av en 600 meter lång ledningsgata och är totalt 3,2 hek-
tar stort. Här finns kalk- och hävdgynnad ängsflora som till exempel flug-
blomster och majviva. Brudsporre, darrgräs, tvåblad och strätta är vanliga, 
och brudborste mycket vanliga. Västanån är en bra fjärilslokal med olika 
arter av pärlemorfjärilar och blåvingar samt en del bastardsvärmare.

Östanån
Området består av 17,3 hektar och utgörs av en 4 kilometer lång lednings-
gata. Området avsattes som ett Natura 2000-område på grund av den rika 
förekomsten av väddnätfjäril. Här kan du även finna den rödlistade lilla bas-
tardsvärmaren. Är du mer intresserad av floran kan du här se slåtterblomma, 
blodrot, gullris, ängsvädd och brudborste. Fältgentiana förekommer även 
den i den östligaste delen

Riksintressen

Nedre Dalälven (enligt � kapitlet MB)
Nedre Dalälven är utpekat som riksintresse enligt 4 kapitlet 2 § Miljöbal-
ken (MB) på grund av områdets höga natur- och kulturvärden. Lagtexten 
säger att turismens och friluftslivets, och då främst det rörliga friluftslivets, 
intressen ska prioriteras vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings-
företag eller andra ingrepp inom området. Det samlade värdet i området 
förknippas med att:

landskapet hålls öppet
utsikter och skönhetsvärden värnas och tillskapas
tillgänglighet garanteras
förändringar inom känsliga kulturmiljöer underställs tydliga krav på 

•
•
•
•

I den kalkrika marken i Älvkarleby kom-
mun trivst bl a orkidéer mycket bra. Det 
finns så mycket som tjugotvå arter orki-
déer i kommunen.

Bild: Orkidéen flugblomster, som du bl a 
kan se i Tångsåmyrarna.  
Foto: Bengt Hemström

älvkarlebys grönstruktur -skyddade områden
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anpassning så att byggnaders och miljöers karaktärsdrag bibehålls
estetiska värden främjas
buller undviks
växters och djurs livsbetingelser tillgodoses.

Utveckling och förändring i området bör bidra till att höja det samlade 
värdet i området.

Älvkarlebyfallen (kulturmiljö) 
Kombinerad kommunikations-, kraftverks- och militärmiljö vid strid fors-
sträckning av Dalälven med anläggningar från i huvudsak 1800-talet och 
början av 1900-talet. Karl XIII:s rekonstruerade bro från 1810-talet med 
brovaktarstuga, Svea ingenjörstruppers läger på Laxön från 1880-talet, tu-
risthotell från 1890-talet och Älvkarleby kraftverk från 1910-talet - dåtidens 
största - med tillhörande personalbostäder.

Marma läger (kulturmiljö)
Arkitektur- och teknikhistoriskt värdefull militärmiljö från 1880-talet. Mi-
litärläger med axial plan och lägerbyggnader för Svea artilleriregemente i 
påkostad träarkitektur intill skjutfält för långskjutande artilleri, som var en 
militärteknisk innovation vid tillkomsttiden. I området ingår även resterna 
av flottningsrännan mellan Marmafjärden och Karlholm

Billuddenområdet (naturvård)
Billudden har stora geomorfologiska värden för studier av landhöjningsför-
lopp och vågerosion. Klapperstensfält och strandvallar finns flerstädes. Även 
materialackumulation med uppkomst av lagunbildningar kan studeras. Vid 
Brämsand finns ett geomorfologiskt intressant område med helt obundna 
dyner. Vegetationsutvecklingen i samband med landhöjningen är intres-
sant. Av floristiskt intresse är flera kalkkrävande arter. Ett antal sällsynta 
och hotade kalkgynnade svamparter förekommer, bl a olika jordstjärnor. 
Skogsmarken är av stort botaniskt värde. 

Bölsjön (naturvård)
Bölsjön är av limnologiskt intresse i egenskap av Charasjö, en relativt ovan-
lig och särpräglad sjötyp. Chara sp är starkt kalkberoende kransalger. På 
grund av moränens höga kalkinnehåll har det mosaikartade våtmarksområ-
det kring sjön fått ett både säreget och artrikt växt- och djurliv. Stränderna 
kantas av små bestånd av ag som har sin nordgräns här. Andra rikkärrsarter 
i området är axag, näbbstarr och klubbstarrr. I Böljsöområdet finns också 
flera orkidéarter. Bland djuren märks blodigel. Våtmarksområdet har föga 
påverkat av människan och av betydelse för forskning och undervisning.

Mararna (naturvård)
Mararna är ett botaniskt intressant våtmarksområde som domineras av rik-
kärr och extremrikkärr. Extremrikkärren är förhållandevis enhetliga med kärr-
klomossa, prakt- och guldspärrmossa samt bl a axag, klubbstarr, flugblomster 
och sumpnycklar. Andra rariteter återfinns på kalkfuktängen och vid bäcken. 
Områdets grunda sjöar, Charasjöar, hyser gölgroda och blodigel. Mararna är 
av stort betydelse som referensområde för forskning och undervisning. 

•
•
•

älvkarlebys grönstruktur - skyddade områden

Mijlön kring Älvkarlebyfallen utgör ett 
dramatiskt inslag i kommunen.

Bild: Älvkarlebyfallen med Karl XIII:s rekon-
struerade bro från 1810-talet.

Billudden är ett område som är intres-
sant  ur såväl biologisk och geologisk som 
kulturhistorisk och friluftlivssynpunkt.

Bild: Billuddens blomstrande stränder.
Foto: Bengt Hemström
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Skälgrundsmyren (naturvård)
Skälgrundsmyren är ett extremrikkärr med mycket rik orkidéflora. Områ-
det är även zoologiskt intressant med förekomst av gölgroda. 

Ambrickafältet (naturvård)
Ambrickafältet är en lämplig lokal för studier av kvartärgeologiska bild-
ningar. Fältet utgörs av en vidsträckt, flack sandavlagring, huvudsakligen 
bildad av från Uppsalaåsen utsvallat material. Den västliga begränsningen 
utgörs av tämligen branta kanter, strandhak. I området finns ett flertal mer 
eller mindre sammanhängande strandvallar, ett flertal strandsporrar och en 
utbildad dyn. 

Storfjärden (naturvård)
Värdefull gammal skog på öar och stränder, liksom vidsträckta säv – och frä-
kenområden och omgivande våtmarker är förutsättningar för Storfjärdens 
stora betydelse för såväl häckande som ruggande och rastande fåglar. Tångså-
murarna i områdets sydvästra del är ett av länets största sammanhängande 
extremrikkärr på över 70 hektar. Området är mycket artrikt och många 
ovanliga arter har här mycket rika förekomster. Värdefull gammal skog finns 
på holmar på myren och på småöar i fjärden utanför myren. Även angräns-
ande skogar har stora naturvärden knutet till svämlövskog, sumpskog och 
kalkbarrskog. Geomorfologiskt intressanta är förekomsten av överdämda 
levéer.

Gårdskärskusten (naturvård)
Gårdskärskusten är ett låglänt, kraftigt sönderskuret område med viktiga 
terrestra och marina naturtyper, en mängd öar, grunda vatten och avsnörda 
vikar liksom naturskogar. Här finns flera unika serier av avsnörningsstadier 
från juvenila flador till helt avsnörda vatten, s.k. glosjöar. Den marina mil-
jön karaktäriseras i mycket hög grad av dessa habitat. Stora delar av den 
marina miljön är mycket grund och det förekommer en mängd öar på vilka 
mycket sjöfågel häckar som t.ex. silvertärna, fisktärna, skedand, storskrake 
och grågås. Förutom de marina områdena finns också rika landmiljöer med 
gräsmarker, myrmark och skogar. Skogarnas naturvärden varierar i området 
men flera delar har naturskogskaraktär. Skogens struktur är starkt påverkad 
av den pågående landhöjningen och närmast vattnet finns första generations 
skog som endast i liten utsträckning är påverkad av skogsbruket. Dessa sko-
gar är rika med mycket död ved, flerskiktad och mosaikartad struktur och 
varierande trädslagssammansättning. På större hällområden finns tallskog 
med gamla grova tallar och döda träd. I vissa delar förekommer sumpskog. 

Komossen (naturvård)
Komossen innehåller en av Upplands största sammanhängande extem-
rikkärrsytor. Rikkärret innehåller stora populationer av karaktäristiska 
kalkkärrsarter, inklusive flera sällsynta och hotade kärlväxter, mossor och 
snäckor. Inslag av fattigare kärr, tallmosse och myrholmar gör området mer 
mångformigt vilket ytterligare ökar värdena. Omgivande sumpskogar har 
också höga biologiska kvaliteter, bl.a. flera sällsynta och rödlistade växter 
och en hög andel lövträd. Sumpskogarnas värden kommer att stiga i takt 
med att skogen åldras.

älvkarlebys grönstruktur -  skyddade områden

Värdefull gammal skog på öar och 
stränder, liksom vidsträckta säv – och 
fräkenområden och omgivande våtmarker 
är förutsättningar för Storfjärdens stora be-
tydelse för såväl häckande som ruggande 
och rastande fåglar

Bild: Marmafjärden, en del av Storfjärden.

Komossen innehåller en av Upplands störs-
ta sammanhängande extemrikkärrsytor.

Bild: Tångsåmurarna.
Foto: Bengt Hemström
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Båtforsområdet (friluftsliv)
Båtforsområdet utgörs av natur- och urskogsbestånd kring ett stort antal 
numera delvis torrlagda älvfåror samt flera forssystem och småfjärdar. Bland 
naturtyperna märks näringsrika strandängar, öar med barr- och bland-
skogskärnor, många av urskogstyp. Även partier av lövurskog tillhör land-
skapsbilden. Områdets botaniska bytelse är främst förknippad med de ur-
skogsartade ädellövskogspartierna och ängsgranskogarna. Den förstnämnda 
skogstypen är av reliktkaraktär. Den rikliga förekomsten av talrika specifika 
lundväxter är påfallande. Flera av dessa växter har här, liksom eken, sina 
nordligaste populationer i landet. Exempel på arter är lungört, myskmadra, 
sårläka, underviol, vårärt och vätteros. Särskilt betydelsefull är förekom-
sten av fem av de sällsynta bredbladiga lundgräsen, strävlosta, lundskafting, 
skogssvingel, långsvingel och skogskorn. En unik, av vattenföring beroende 
vegetationstyp, är de s k älvängarna. Ur floristisk synpunkt är de viktiga 
som lokaler för sumpviol. Natur- och urskogarna är av stor betydelse även 
för mossor, lavar och svampar. Fågelfaunan är mycket art- och individrik i 
området, särskilt med avseende på hackspettar och tättingar. Insektsfaunan 
är synnerligen rik med ett stort antal sällsynta och arter, varav förekomsten 
av sydliga och östliga arter har stort djurgeografiskt intresse. 

Nedre Dalälven (friluftsliv)
Nedre Dalälven flyter över en plan berggrundsyta. Mellan de öppna fjärdar-
na sänker sig älven i form av korta forssträckor. Nedströms Älvkarlebyfallen 
är älven djupt nedskuren i sediment. Strax öster om Dalälvens mynning 
löper Uppsalaåsen ut i havet. Vegetationen är omväxlande med ädellövrika 
urskogar, skarpa tallskogar och ödsliga klapperstensfält. Nedre Dalälven 
hyser goda förutsättningar för bad och båtsport samt fiske och kanoting. 
Nedströms Älvkarleby kraftverk har älven ett av landets förnämsta laxfis-
kevatten. Flera intressanta utflyktsmål finns bl a Uppsalaåsen, bruksmiljön 
vid Hyttön samt sandudden Nygårdsmon vid Älvkarleöbruk. Bland anlägg-
ningarna för friluftslivet märks campingplatser, stugbyar och vandringsle-
der.

Strandskydd
Områden med strandskydd (längdangivelsen innebär ett område från 
strandlinjen både upp på land och ut i vattnet):
Bottenhavet och dess öar  300 m
Bölsjön    300 m
Djupsjön   100 m
Laxodlingen   100 m
Trösken    300 m  
Dalälven och dess öar  300 m

Båtfors naturreservat är en spännande 
vildmarksmiljö där du bland annat kan få 
se sällsynta hackspettar.

Bild: Naturstudier i Båtforsområdet.
Foto: Stina Lindblad

Motstående sida: Strandskyddet finns 
till för att trygga allmänhetens möjlig-
heter till friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv. 

Bild motstående sida: Norr om Skut-
skärsfabriken finns den här vackra 
gömda stranden vid havet.

Nedre Dalälven hyser goda förutsättningar 
för bad och båtsport samt fiske och kano-
ting. 

Bild: Dalälven.
Foto: Stina Lindblad

älvkarlebys grönstruktur - skyddade områden
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badplatser och leder

Badplatser

Rullsand/Brämsand 
Rullsands Havsbad är kommunens mest välkända bad. Det ligger vid 
Rullsands Camping, precis vid Dalälvens mynning. Här hittar du ett lång-
grunt och barnvänligt bad med kilometerlång sandstrand. På gångavstånd 
finns kiosk, servering och toaletter. En avskild del av stranden har reserve-
rats för alla som vill njuta av sol och bad utan kläder. 

Gårdskärsbadet 
Ungefär 3 km söder om Gårdskär ligger Gårdskärsbadet. Här finns omkläd-
ningsrum, bryggor och torrklosett.

Kläcken 
Kläcken är en omtyckt badplats med sandstrand vid Dalälvens mynning. 
Hit kan du bara komma med båt!

Marmabadet 
Barnvänligt bad med kiosk och bangolfanläggning  i närheten. 3 km från 
E4. Omklädningsrum och bryggor.

Nygårdsbadet 
Sandstrand med bryggor och omklädningsrum i Älvkarleö Bruk.

Sandören 
Barnvänligt bad med sandstrand och lekplats vid Älvkarleby Fiskecamp. 
Här finns omklädningsrum, toaletter och bryggor.

Sandbankarna 
Strax nordost om Skutskär ligger Sandbankarna, ett långgrunt och barnvän-
ligt bad med sandstrand. Här finns toaletter.

Skutskärsbadet 
Bada i Bodaån, centralt i Skutskär bakom Hemköp. Omklädningsrum, toa-
letter och bryggor.

älvkarlebys grönstruktur -  badplatser och leder
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Leder

Upplandsleden
Upplandsleden är en 40 mil lång vandringsled som har delar av sin sträck-
ning genom Älvkarleby kommun. I kommunen södra del, vid Dragon Gate 
börjar leden i kommunen. Här finns parkering och information om leden.
Via skogsstigar och småvägar kommer snart första kontakten med Dalälven. 
Längs vägen finns det många intressanta saker att titta på. I Marma kan man 
sommartid besöka det lilla flottningsmuseet, klättra upp i ett fågeltorn och 
titta på ett gravfält från järnåldern. I Gropholmarnas naturreservat finns 
en naturskön rastplats. Leden tar sig förbi Laxön, Älvkarleby kraftverk och 
de uppdämda fallen. Efter Älvkarleby går leden genom skogarna upp mot 
länsgränsen och på flera av höjderna i skogarna finns det fornlämningar. 
Vid länsgränsen fortsätter vandringen på Gästrikeleden.

Lilla Färnäsets kanotled
Kanotleden börjar och slutar vid informationstavlan vid avfarten från E4:
an mot Älvkarleö. Här finns en naturstig och ett picknickbord. Längs med 
leden finns gott om gamla träd, och med lite tur kan man få syn på en bäver. 
Det finns även chans att få se eller höra trana, sångsvan och rördrom. På 
Fogdön, längs med leden, finns ett vindskydd där det även finns möjlighet 
att grilla. Kanotleden är utan forsar och lämpar sig väl för barnfamiljer eller 
de som bara vill ha en naturskön och avkopplande paddling.

Marmafjärdens kanotled
Kanotleden börjar och slutar vid Marmabygden Visions stuga. Leden går 
delvis genom en gammal flottningskanal. Längs med vägen finns två vind-
skydd, ett på Hällholmen och ett på udden vid infarten till flottningska-
nalen. Här finns chans att få se eller höra fiskgjuse, trana, sångsvan och 
rördrom Kanotleden är utan forsar och lämpar sig väl för barnfamiljer eller 
de som bara vill ha en naturskön och avkopplande paddling.

Skoterleder
I kommunens skogar finns ett flertal skoterleder. Läget för dessa redovisas 
på kartan till höger. Skoterlederna sköts av Nordupplands skoterklubb.

Vattenskoter
Intresset för att åka vattenskoter har ökat på senare år. Vattenskotrar får en-
bart användas i de allmänna farlederna inom ett område 100 eller 300 m på 
var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning i aktuellt sjökort, 
men inte närmare land än 100 m från strandlinjen. Om det är mindre än 
300 m mellan stränderna får hela farledsbredden användas. I Uppsala län 
finns de allmäna farlederna vid kusten och i Mälaren. De allmänna farle-
derna finns angivna i Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 1988:5). 
Länsstyrelsen fattade ett beslut år 2007 (Dnr: 523-8320-06) om att helt 
förbjuda vattenskoteråkning i Dalälven.

Upplandsleden går genom hela kommu-
nen och tar dig förbi många intressanta 
platser.

Bild: Upplandsleden i Marma.
Foto: Stina Lindblad

En paddlingstur längs med någon av kom-
munens kanotleder kan bjuda på många 
spännande naturupplevelser. Här finns 
bland annat chans att få se bäver, trana 
och sångsvan.

Bild: Lilla Färnäsets kanotled.
Foto:  Stina Lindblad

älvkarlebys grönstruktur -  badplatser och leder
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älvkarlebys grönstruktur -  karta: skoterleder

Skotleder i Älvkarleby kommun.

Källa: Nordupplands skoterklubb
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älvkarlebys grönstruktur - karta: skyddade områden

0 52,5 km

Riksintressen, förordningar
och andra statliga intressen
för natur, kultur och friluftsliv

Natura2000

Naturreservat

Föreslaget naturreservat

Riksintresse naturvård

Biotopskydd, Skogsstyrelsen

Riksintresse enl. �kap 1,6§ MB Nedre Dalälven

Riksintresse friluftsliv

Förordnande om strandskydd

Riksintresse kulturmiljö
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Myrskyddsplan

Odlingslandskapets bev omr

Naturvårdsprogram klass I

Naturvårdsprogram klass II

Naturvårdsprogram klass III

Ängs- och betes inv.

Upplandsleden

Elljusspår

Kanotled

Regionala och lokala intressen
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analys av nuläget

Analysen är tvådelad. Det första stycket under respektive rubrik handlar om 
hela kommunens grönstruktur. Stycke två behandlar Skutskär.

Kvaliteter
Älvkarleby är en blågrön kommun med vatten och natur ända inpå knutar-
na. Kommunens lilla storlek innebär gång- och cykelavstånd från de flesta 
bostäder till badplatser, blomstrande naturreservat, golfbana, motionssling-
or, bär- och svampskogar. Dalälven ger identitet och särprägel till kom-
munen och ger möjlighet till värdefull vardagsrekreation vid älvkanten. All 
bebyggelse i kommunen ligger, med undantag för Gårdskär och Långsand, 
intill vatten. I Gårdskär är havet inte mer än ett par kilometer bort och i 
Långsand bara några hundra meter. Det finns gott om grönområden i och 
i direkt anslutning till tätorterna. Den tätortsnära skogen är exempelvis en 
viktig resurs som främjar den vardagliga motionen för såväl vuxna som barn. 
Förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv är mycket goda med en nästintill 
obegränsad tillgång till friluftsområden i förhållande till antalet invånare. 

Även i Skutskär finns det mycket gott om grönområden. I och i direkt an-
slutning till tätorten finns flera friluftsbad. Det finns bra idrottsanläggning-
ar för många olika föreningsverksamheter. Det är nära till naturen.

Brister
Älvkarleby kommun lider akut brist på parker. Till skillnad från många an-
dra kommuner så är det inte brist på mark som orsakat detta. Det finns mer 
än nog av outnyttjade tomter i tätorterna. Det stora problemet är att gröny-
torna är ensidiga och saknar funktioner. De flesta grönytorna i kommu-
nens tätorter består av sparad naturmark eller klippta gräsytor. Den sparade 
naturmarken gallras antingen för sällan och ger ett skräpigt intryck, eller 
består av produktionsskog som från en dag till en annan kan avverkas. Det 
är ont om platser att slå sig ner på, och blomsterplanteringar är i princip 
obefintliga förutom några blomsterurnor med sommarblommor. Det finns 
helt enkelt ingen parkmark idag som lever upp till att få kallas för park. 
Tillgängligheten till älvrummet är dålig. Det finns för få samlade båtplatser 
vilket resulterat i stora mängder olovligt byggda bryggor spridda över hela 
kommunen. Detta leder i sin tur till att tillgängligheten för allmänheten 
begränsas då stränderna uppelvs som privata.

Områden som fungerar som kvartersparker i Skutskär består ofta av klippta 
gräsytor, enstaka träd och slyiga buskage. De områden som fungerar som 
stadsdelsparker har ofta karaktären av naturmark, dvs en miljö som ka-
raktäriseras av en låg skötselgrad. Många av dessa områden är likformade 
och ensidiga och saknar identitet och variation. Skutskär saknar även en 
centralpark i ordets rätta bemärkelse. Området kring Bodaån är det som 
idag närmast har den funktionen. Idag är området dock relativt ogestaltat 
och inbjuder inte till användning. Det är svårt att förstå att Skutskär är en 
hamnstad, närheten till havet upplevs inte i tätorten. Det saknas möjlighet 
till spontanidrott som inte är föreningsanknuten, exempelvis fotbollsmål, 
skateboardramp/skateboardpark, volleybollplan, bollplank etc.

älvkarlebys grönstruktur - analys av nuläget



25

Grönplan Älvkarleby kommun 2009

Hot
Grönområden ses ofta som exploateringsreserver. Därför är det viktigt att 
identifiera de grönområden som har störst betydelse och potential och att ge 
dessa ett formellt skydd. Det rationaliserade skogsbruket med ensidiga barr-
skogsplanteringar är ett hot mot både den biologiska mångfalden och den 
tätortsnära rekreationen. Eftersom den mesta tätortsnära skogen idag sköts 
som just produktionsskog kan det lilla skogsområdet utanför husknuten 
från en dag till en annan avverkas till ett kalhygge. Det ökade antalet häst-
gårdar i kommunen kan innebära ett hot mot grönstrukturen om den plan-
läggs felaktigt. Hästar betar marken mycket hårt och på kort tid försvinner 
de naturvärden som skapas av beteshävden snabbt. Det är därför centralt 
att i exempelvis detaljplaner säkerställa att hästarna får tillgång till stora 
och omväxlande naturbetesmarker med anpassat betestryck. Okunskap om 
grönskans betydelse och påverkan på oss människor är ett stort hot. Ska-
degörelse, igenväxning och felaktig skötsel beror oftast på okunskap. Den 
här grönstrukturplanen är ett exempel på hur man kan informera och öka 
kunskapen om den gröna miljön, men det behövs många fler insatser för att 
eliminera det här hotet. 

Hoten för Skutskärs grönstruktur är de samma som för kommunen i stort.

Möjligheter
Den goda tillgången på natur och grönområden innebär stora möjligheter 
att utveckla kommunens tätorter till blomstrande oaser som erbjuder båt- 
och badliv, artrikedom och blomsterprakt, stillhet och ro, picknick och lek. 
Bebyggelse som utformas på rätt sätt kan öka tillgängligheten till parker och 
grönområden. Ett exempel är att planera områden så att vägar leder från 
bebyggelsen och ut till grönområden istället för att utgöra barriärer. Det 
goda tillgången på obebyggda tomter i tätorterna utgör också en möjlighet. 
De kan antingen bebyggas för att minska det upplevda avståndet mellan 
olika funktioner i tätorten, eller planeras om till nya parker och gröna stråk. 
Det ökande intresset i kommuen för att ha häst skapar förutsättningar för 
att återuppta och upprätthålla beteshävd på marker som nu börjat växa igen 
men har en historia av lång kontinuerlig hävd. Tydliga rekommendationer 
för lokalisering och utformning av hästgårdar kan bidra till ett upprätthål-
lande av odlingslandskapets biologiska, kulturhistoriska och estetiska vär-
den. Många grönområden kan göras mer tillgängliga genom enkla medel. 
Stigar och spänger i svårttillgängliga miljöer, parkeringsplatser och buss-
hållplatser intill avlägsna platser och cykelvägar är exempel på åtgärder som 
ökar tillgängligheten.

Möjligheterna för Skutskärs grönstruktur är de samma som för kommunen 
i stort.

Motstående sida: Bristen på samlade 
båtplatser har resulterat i stora mäng-
der olovligt byggda bryggor.

Denna sida:
Spänger i skog och mark kan göra att 
fler människor kan ta sig ut i naturen.

Bild: Vassar i Gårdskär

älvkarlebys grönstruktur - analys av nuläget
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grönområden och stråk i 
skutskär
Analysen ger en samlad bedömning av vilka områden och stråk som är 
skyddsvärda i Skutskär.

1. Området mellan Fleräng, Medora och Turkiet
Närströvområde för nordvästra delen av Skuskär. Strövvänliga skogs- och 
hagmarker med elljusspår och stigar. Skogsområde med ett stort lövinslag, 
hagmarker och örtrika lundpartier med hassel och sällsynta svamparter. Ge-
nom Stenvreten går en promenadstig med en rik torrbacksflora med bl.a. 
backglim, backnejlika, brudbröd. Under kraftledningen i norra delen av 
området finns en kalkfuktäng (med bl.a. axag, brudsporre, gräsull, hårstarr, 
kärrknipprot, älväxing, ängsstarr) och i södra delen av området finns en 
torrbacke med bl.a. stor bockrot.  

2. Sandbankarna, Häcksören och Kläckgrund
Närströvområde för nordöstra delen av Skutskär med rikligt med stigar. 
Ingår i preliminärt förslag för Gårdskärskustens naturreservat. Skogsom-
råde med stort lövinslag (med bl.a. stenfrö, storrams, trolldruva, ormbär, 
smånunneört, rikligt med alm), strandängar och extremrikkärr (med bl.a. 
blodnycklar, kärrknipprot, smalfräken) samt flera små sandstränder. 

�. Trösken
Strandkant med gammal skog, sumpskog och våtmarker. Strandpromenad. 
Skridskoåkning vintertid.

�. Området kring Skutskärs järnvägsstation
Park- och strövområde. Behöver utvecklas men har mycket stor betydelse 
för den bostadsnära rekreationen redan idag för människor som inte kan ta 
sig så långt. Ett förslag på utveckling finns i nästkommande kapitel.

5. Skutskärs kyrkomiljö
Hagmarksliknande område med lövträd, hassel och örter. Fina promenad-
stigar.

6. Rotskär
Närströvområde för centrala delen av Skutskär. Ingår i preliminärt förslag 
för Gårdskärskustens naturreservat. Älvnära tall- och lövskog. I anslutning 
till industriområdet ligger en torrbacke/betesmark med bl.a. toppjungfrulin 
och på Rotskär finns Rotskärsängen samt en betesmark med en rik ängs-
flora. I området finns mycket goda förutsättningar för att utveckla flertalet 
strandpromenader. 

�. Våtmarken Stormaren och kraftledningsgatan
Våtmarken Stormaren är en sänkt sjö. Stormaren är den enda tätortsnära 
våtmark som finns kring Skutskär. Området utgör en resurs för eventuell 
framtida dagvattenhantering. Kraftledningsgata med bl.a. stor bockrot och 
en rik fjärilsfauna (bl.a. spetsvingemätare).

älvkarlebys grönstruktur - grönområden och stråk i Skutskär

Sandbankarna tillsammans med Häck-
sören och Kläckgrund är ett område med 
höga värden ur såväl biologisk som frilufts-
livssynpunkt.

Bild: Sandbankarna.

Trösken ligger bara några kilometer från 
Skutskärs centrum. Ändå finns här  en 
otrolig miljö som erbjuder stillhet och ro.

Bild: Kanalen som börjar vid Tröskens 
strand.



2�

Grönplan Älvkarleby kommun 2009

älvkarlebys grönstruktur - karta: grönområden och stråk i Skutskär

8. 
Närströvområde för centrala och södra delen av Skutskär samt skolskog för 
intilliggande skolor. Näsbodaspåret ligger i området och är ett 2,5 km långt 
elljusspår. 

9.
Storblockig skog och grustag med bl.a. bibagge. 

målpunkter
områden
stråk 
stråk som bör utvecklas

1

2

�

5

6

�

8
9
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idébank för ut veckling av 
grönstrukturen 
Mångfaldsparker istället för en mångfald 
gräsmatteparker
Det finns naturligtvis massvis med saker som kan göras för att förbättra kom-
munens grönytor. Men samtidigt är de ekonomiska förutsättningarna begränsade 
och det gäller att prioritera rätt saker. I det här kapitlet finns    idéer för hur man 
ska utveckla grönstrukturen. Fokuset är på Skutskär och vissa förslag är mycket 
översiktliga och mer på en idénivå medan andra är mer genomarbetade och de-
taljerade.

Centralpark med strandpromenad längs Bodaån
En centralpark bör vara mångfunktionell, dvs ha ett varierat innehåll som tilltalar 
många olika målgrupper. Det utpekade området lämpar sig väl för detta. Kanske 
kan man arbeta med promenaden och parken i etapper? Beslutar man sig för att 
göra detta så bör det finnas en tydlig plan för parkens slututseende innan man 
påbörjar den första etappen för att undvika att behöva göra om något. Förslaget 
är att börja med en genomtänkt trädplantering eftersom träd tar flera år på sig att 
växa till sig.

I parken bör det finnas en lekplats med lekredskap, en större öppen gräsyta för 
picnic, lekar och bollspel, blomsterplanteringar, gott om sittplatser och slingriga 
grusgångar för den som vill strosa runt. Det är viktigt att plantera träd av varie-
rande sorter som speglar årstidsväxlingarna, ger skugga och skapar rumslighet i 
parken.

En viktig aspekt med den nya parken är att den blir en naturlig förlängning av cen-
trum. Samtidigt krävs någon form av avskärmning mot väg 76 för att parken ska 
upplevas som rofylld. En plantering längs med vägen kan, om den utformas skick-
ligt, lyckas med att både knyta ihop parken med centrum och samtidigt skapa en 
effektiv avskärming mot vägen. Ett exempel på detta är en trädrad som planteras 
med 3-6 meters mellanrum. Oxel är ett bra alternativ, den skapar en tätare vägg 
än den omkringliggande björkallén, klarar vägmiljö bra och signalerar dessutom 
närhet till kust. Under träden kan en rabatt med perenner eller låga blommande 
buskar komplettera avskärmningen mot vägen så att ett  inbjudande”fönster” bil-
das mellan trädens krona och den lägre planteringen. 

Norra Skutskär
Området mellan Jungfruholmens skola och Idrottsvägen lämpar sig väl för ett 
koloniträdgårdsområde. Slänten mellan Bergsvägen och Idrottsvägen kan med 
fördel gallras ur för att skapa utblickar. Kraftstationen vid Skutskärsverket bör 
döljas med hjälp av en trädrad längs vägen eller kanske en häggmispelhäck för att 
göra entrén till Skutskär från norr trevligare. Vegetationen mellan Medora och 
76:an fungerar som en viktig siktbarriär mellan bostadsområdet och fabriken och 
bör behållas. Området runt norra cirkulationsplatsen bör utvecklas till park enligt 
beskrivning i Översiktsplanen.

förslag - idébank för utveckling av grönstrukturen

En strandpromenad längs med Bodaån 
knyter samman många grönområden i 
Skutskär.

Bild: En vacker gammal al vid Bodaåns 
strand.

Grönska kan användas både till att dölja 
saker och att lyfta fram och förstärka dem.

Bild: Vildvin på Skutskärsfabrikens fasad.
Foto: Erik Hemström



29

Grönplan Älvkarleby kommun 2009

Entrén till Fyrklöverns servicehus
Den trekantiga gräsytan i korsningen Tebogatan/Hårstagatan utanför Fyr-
klöverns servicehus är en utmärkt plats för en liten fickpark. Läget intill 
servicehuset, och på vägen mellan stationen och centrum gör att platsen har 
goda förutsättningar att användas flitigt. Den befintliga smitvägen över ytan 
bör bevaras och markeras. Blomsterprakt, i form av perennplanteringar och 
blomstrande buskar, samt platser att sätta sig ner både i solen och skuggen, 
prioriteras i den här parken. Med en liten fontän eller annat vattenspel ökar 
parkens kvalitet betydligt.

förslag - idébank för utveckling av grönstrukturen

Gamla sorters
perenna växter 
och lökar

Gamla sorters
perenna växter
 och lökar

Accentträd

Klätterväxter 
på pergola

Befintligt träd

Hög och tät 
häck

Låg friväxande häck

Accentbuskar
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förslag - idébank för utveckling av grönstrukturen

Tallvallen
Området fungerar idag som mötesplats och har en stor, väl fungerande lek-
plats. Enkla kompletteringar i form av inramande grönska, fotbollsmål och 
fler bänkar skulle höja kvaliteten på platsen.

Området kring Skutskärs järnvägsstation
Ett översiktligt förslag för utformning av grönytorna kring stationen finns 
framtaget och redovisas på nästkommande sida. Nedan beskrivs de olika 
områdenas karaktär och möjligheter.

Järnvägsparken
Parken fungerar idag som promenadpark men saknar möjligheter att slå sig 
ned och vila. Den är även svårtillgänglig då det saknas spänger/broar över 
det lilla vattendraget som rinner genom parken. Vattendraget och höjd-
skillnaden är parkens tillgångar. Det är få ställen i Skutskär som erbjuder 
möjlighet till överblick. Bänkar och papperskorgar bör placeras på krönet. 
Här kan även några stora träd förstärka höjdupplevelsen. Med fördel kan 
vattenälskande perenner planteras på några ställen vid vattendraget för att 
öka parkens kvalitet och tillföra blomsterprakt. En gallring av den spontant 
uppväxta vegetationen längs med järnvägen skapar ett välvårdat och inbju-
dande uttryck. Gallringen bör ske så att grupper av vegetation skapas. 

Marnparken
Trots att det är en övertäckt deponi inbjuder området till promenader. Om-
rådet är det första besökaren till Skutskär ser. Jorddjupet är för litet för 
större planteringar med buskar och träd. Ett skötselextensivt förslag, som 
ändå bidrar till att höja tippens kvalitet väsentligt, är att plantera exempelvis 
någon eller några sorters perenner som sprider sig snabbt, gärna med blå 
färg. Blåa böljande kullar som skapar associationer till havet och dessutom 
minner om platsens historia, (Marn som betyder hav), blir det som möter 
tågresenärens blick. Några exempel är Lupinus polyphyllus, Echium vulga-
re, Anchusa officinalis och Scilla siberica. Samtliga trivs på mager jord och 
majoriteten återfinns naturligt i vägrenar och på järnvägsbankar.Ett alterna-
tiv är att sprida ut frön från en ”vägkantsblandning” som ger en omväxlande 
färgglad blomning som dessutom ökar den biologiska mångfalden.

Stationsängen
Gräsytan precis söder om stationens parkeringsplatser har ett tunt jordlager 
och lämpar sig mycket väl till att omvandlas till äng. Redan idag finns här 
ett antal ängsväxter och med en ganska liten insats kan den tråkiga gräsmat-
tan omvandlas till en blomstrande äng. Ett alternativ till äng är att anlägga 
en skatepark med asfalt, trappor, räcken och ramper. Idag används parke-
ringsplatserna och perrongerna av skateboardåkare och bmx-åkare, vilket 
kanske inte är så lämpligt.

Alléer vid huvudstråk
Centrala trafikstråk bör tillföras trädplanteringar i betydligt större utsträck-
ning än idag. Särskilt viktigt är att forma en vacker allé av genomfarten 
som beskrivs i Översiktsplanen. Även Hårstagatan och Nygatan är viktiga 
trafikstråk som skulle kunna förhöjas betydligt med alléplanteringar eller 
grupper av träd.

Idag saknas möjlighet till spontanidrott  
som inte är föreningsanknuten i Skutskär. 
Exempelvis fotbollsmål, skateboardramp/
skateboardpark, volleybollplan etc. 

Bild: En pojke åker skateboard på baksi-
dan av bowlinghallen i Skutskär.  Järnvägs-
stationen är ett annat ställe där spontani-
drott uppstår.

Området kring Skutskärs järnvägsstatioen 
har potential att utvecklas till ett park- och 
strövområde. Området har mycket stor be-
tydelse för den bostadsnära rekreationen 
redan idag för människor som inte kan ta 
sig så långt

Bild: Ryttare på gång- och cykelvägen på 
väg hem från en ridtur i Lillängsskogen.
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Spång över 
vattendrag.

Spång över 
vattendrag.

Fyll igen diket 
mot bef. gc-väg.

Sju nya lindar 
(samma sort som 
befintliga) som 
fortsättning på 
befintlig lindrad.

Tretton ekar, Quercus robur. 
Välj största storleken för 
att snabbt på upp volm och 
minska risken för skadegö-
relse. Glöm inte stamskydd.

Befintlig 
vegetation
sparas.

Perennplanteringar i de gula 
fälten. Exempelvis Iris sibirica, 
Caltha palustris, Lysimachia num-
mularia, Lythrum salicaria eller 
andra vattenälskande växter.

Befintlig vegeta-
tion längs med 
vattendraget
gallras så att 
grupper bildas.

En silverpil, 
Salix alba var. 
sericea.

Gångstråk längs med 
vattendendraget
anläggs med stenmjöl/
grus. Övriga stigar kan 
till en början klippas.

Befintlig vege-
tation sparas.

Fyll igen eller gräv ut till 
damm. Städa bort skräp.

Ordnad sittplats, 
med bord.

Spång över 
vattendrag.

Fyll igen el-
ler gräv ur 
diket här.

Befintlig lind-
rad sparas.

Plantering av flera sorters 
snabbspridande, gärna 
blå, perenner och lökar. 
Exempelvis: Lupinus po-
lyphyllus, Echium vulgare, 
Anchusa officinalis och 
Scilla siberica. Samtliga 
trivs på mager jord och 
majoriteten återfinns 
naturligt i vägrenar och 
på järnvägsbankar.

Blomsteräng?
Koloniträdgård?
Bollplan?
Tallskog?
Skatepark?

Järnvägsparken

Marnparken

Stationsängen

förslag - idébank för utveckling av grönstrukturen
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förslag - idébank för utveckling av grönstrukturen

Skolskogar
Områden som är utpekade som skolskogar bör skötas ur ett naturvårds-
perspektiv och helt undantas från produktionsskogen. För att det ska bli 
möjlig bör man upprätta en överenskommelse mellan skolorna och berörda 
markägare så att området även formellt betraktas som skolskog.

I Skutskär är dessa områden utpekade som skolskogar:
Sandbankarna och berget ovanför IP. Används i stor utsträckning av 
Jungfruholmens skola. Eldstaden vid Sandbankarna är trasig.
Rotskärssängen och den skogsbeklädda delen av Rotskär används av 
både förskolor och skolor i Skutskär.
Badplatsen nedanför Hemköp används av förskolorna.
Näsbodaspåret och skogen runt om används av både skolor och för-
skolor. Önskemål finns om en eldplats med sittbänkar i den delen av 
skogen som ligger närmast järnvägen. Den är där tillgänglig för Vin-
kelboda förskola som ligger ungefär vid den nybyggda korsningen som 
leder ner till stationen.
Skogen bakom Skutskärs kyrka används av Jungfruholmens förskola 
som ligger nära.
Skogen i Turkiet används ofta.
Lillängsskogen används ofta.

Kulturmiljöer
Eventuella grönzoner som omgärdar eller ingår i kulturmiljöer kan om de 
är rätt skötta förstärka upplevelsen av platsen.Vid Rysskullarna förstärker de 
gamla vindpinade tallarna intrycket av att gravarna funnit här länge medan 
slyet bör röjas eller betas bort för att inte dölja kullarna. Även vid fornläm-
ningarna i Vidhällarna kan ett medvetet arbete med vegetationen bidra till 
att öka förståelsen för platsens historia.

Grova träd och alléer
Grova träd och alléer i kommunen bör inventeras. Många alléer håller på 
att försvinna på grund av bristande skötsel och föryngring. En kontinu-
erlig skötsel är nödvändig för att bibehålla alléernas höga biologiska och 
kulturhistoriska kvaliteter. Många gamla ekar i kommunen är idag på väg 
att dö på grund av att markerna runtomkring inte hålls öppna. Om man 
ska frihugga en ek är det viktigt att göra det i etapper eftersom eken annars 
kan få ljuschock på grund av att rötterna inte orkar med och eken i värsta 
fall dör.    

Död ved
Död ved passar inte överallt, den kan upplevas som skräpig. Men eftersom 
den döda veden är livsviktig för ett stort antal arter bör den ändå tillåtas på 
utvalda ställen. Ett antal platser kan pekas ut som lämpliga för att tillåta 
död ved att finnas kvar. Skogen nedanför Bodaängen kanske kan vara en 
lämplig plats? Det är då också viktigt att sätta upp en informationsskylt som 
förklarar varför det ser skräpigt ut just på den platsen.

•

•

•
•

•

•
•Det finns hjälp att få 

om man vill starta en 
skolskog!

Skogen i Skolan är ett nationellt 
samverkansprogram mellan sko-
lan och Sveriges skogliga intres-
senter. De kan hjälpa till i arbetet 
med att få till skolskogarna. 

www.skogeniskolan.se

Områden som är utpekade som skolsko-
gar bör skötas ur ett naturvårdsperspektiv 
och helt undantas från produktionsskogen.

Bild: Skogen utanför Hyttöns naturskola.
Foto: Stina Lindblad

Död ved passar inte överallt, men på rätt 
ställen kan den vara riktigt vacker.

Bild: Döda stammar i Dalälven som fung-
erar som utkiksplatser för Kungsfiskare.
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förslag - idébank för utveckling av grönstrukturen

Tätortsnära skog
Avtal bör upprättas med de markägare som har skog som faller inom ramen 
för tätortsnära skog så att skogen sköts som en tätortsnära skog och inte i 
första hand som en produktionsskog. Den tätortsnära skogen bör skötas 
enligt skogsstyrelsens rekommendationer för tätortsnära skogar:

Ta vara på de variationer som finns i skogen så att en växlande miljö 
skapas. 
Var aktsam om gammal skog. 
Förbered för en hög slutålder och successiv föryngringsfas. Genom ti-
diga och försiktiga gallringsingrepp förbereder man de träd som ska 
stå kvar och bli riktigt gamla. Det gäller kanske främst tallar och ädla 
lövträd. 
Skydda och bevara de gamla stigarna. Stigarna rensas från ris och av-
verkningsavfall. Eventuella körskador lagas. Skogen där stigen går fram 
anpassas med hänsyn till friluftsintresset. Exempelvis bör utsiktspunk-
ter hållas öppna, och luckor i skogen skapas. 
Vid föryngring, röjning och gallring bör man eftersträva en stor varia-
tion när det gäller trädslag. Blandskogar är ofta uppskattade och bör 
alltid eftersträvas där de biologiska förutsättningarna finns. 
Finns förutsättningar för självföryngring av tall kan en satsning på kva-
litetsvirke kombineras med friluftsintresset. Ungtallarna kan stamkvis-
tas vilket ofta ger en förhållandevis ljus och trevlig miljö. 
Skapa ett stort inslag av lövträd och buskar i skogsbryn mot bebyggelse 
eller annan öppen mark. 
Vårda alla kulturlämningar som finns i skogen. T.ex. kan gamla tomt-
platser hållas i hävd genom att regelbundet röjas rena från igenväxande 
sly. Eventuella fruktträd och buskar kan beskäras. 

Det är viktigt att förankra idén om tätortsnära skog hos skogsägare. Exem-
pelvis kan skötselplaner behöva revideras.

Detaljplaneläggning av grönområden
Grönytor ses ofta som exploateringsreserver om det saknas en övergripande 
strategi. Det kan leda till att grönstrukturen till slut består av små upp-
splittrade öar med sämre förutsättning att fungera för människor, djur, stad 
och miljö. Med hjälp av plan- och bygglagen kan värdefulla grönområden i 
tätorterna skyddas genom detaljplaneläggning, om det inte redan är gjort. 
Beteckningar som kan användas för att skydda grön mark i detaljplan är 
natur eller park. Viktiga grönområden kan även ha växt upp på mark som 
planlagts för annat ändamål. Det är i sådana fall nödvändigt att upprätta en 
ny detaljplan för att de grönområdena ska få ett långvarigt skydd.

Information och marknadsföring
Grönområden är ingen bristvara i Älvkarleby kommun. Men många pär-
lor är inte kända av kommuninvånarna. Ett arbete med information och 
marknadsföring kan öka den mentala tillgängligheten till natur- och park-
områden. 

•

•
•

•

•

•

•

•

Informationsskylten vid kallkällan är ett bra 
exempel på hur man kan öka kunskapen 
om kommunens grönområden.

Bild: Informationsskylt vid Högmo Kallkälla.
Foto: Anna-Karin Jakobsson

Urskog i Amazonas? Nej, tätortnära skog 
på Holmarna mitt inne i Skutskär!

Bild: Tickor på en stam på Holmarna i 
Skutskär.
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Exempel på åtgärder som kan hjälpa till att synliggöra de kvaliteter som faktiskt 
finns är att:

namnge viktiga naturområden och  ge dem en formell entré där information 
om området finns tillgängligt 
ha invinging av nya och upprustade parker och naturområden
presentera parker och naturområden på kommunens hemsida
uttöka antalet informationsskyltar i parker och naturområden (idag finns ex-
empelvis skyltar vid en kallkälla och vid en naturstig)
ta fram promenadbroschyrer med trevliga promenadslingor och information 
om vad man ser längs vägen.

Gröna stråk
Befintliga gröna stråk får ej skäras av. Utpekade viktiga rörelsestråk där många 
människor rör sig bör tillföras grönska i form av allé, busk- eller perennplantering. 
De bör även belysas så att de känns trygga nattetid. Bänkar och papperskorgar bör 
finnas längs vägen.

Obebyggda tomter
När man bygger nya hus finns alternativen att utöka samhället åt något håll eller 
att bygga igen så kallade lucktomter, dvs tomma tomter i den tätbebyggda miljön. 
I Skutskär är det gott om lucktomter. Dessa är ofta sådda med gräs som klipps 
regelbundet. Förutom att det är synd att centrala tomter står tomma och ger hela 
tätorten en övergiven känsla, är det också en onödig kostnad att hålla gräsmattor-
na i trim. Pengar som skulle kunna användas till att upprusta, sköta och nyanlägga 
parker och naturområden som människor faktiskt kan använda. 

Det är viktigt att dessa lucktomter marknadsförs för exploatörer och köpare så 
att de bebyggs. Ett sätt att öka tomternas värde kan vara att plantera träd i de-
ras utkanter, eftersom uppväxt vegetation ofta används som ett säljargument hos 
mäklare.

Skötseldifferentiering
Det finns en del platser i kommunen som idag har en högre skötselintensitet än 
vad som är nödvändigt eftersom de är platser som används i begränsad omfatt-
ning. Det är i första hand fråga om ytor med gräs som klipps regelbundet. En 
vanlig missuppfattning är att gräsytor som klipps är det billigaste och enklaste al-
ternativet. Men det blir många kronor varje månad när det är många gräsytor som 
ska klippas. Idag ägnar kommunens parkavdelning en betydande del av sin tid åt 
att klippa gräsmattor. Tid som skulle kunna ägnas åt att exempelvis sköta bloms-
terplanteringar som uppskattas betydligt mycket mer än en klippt gräsmatta. 

Ett enkelt sätt att minska antalet klippta gräsmattor är att anlägga ängar, som 
är både billigare och mer lättskötta än gräsmattor, på en del av dagens gräsytor. 
Ängen behöver bara klippas eller slås en eller två gånger om året och är ett positivt 
inslag i många miljöer då den både är estetiskt tilltalande och positivt bidrar till 
den biologiska mångfalden eftersom den har en större artrikedom än gräsmattan. 
Lämpliga gräsytor som kan ersättas med äng är exempelvis sådana som gränsar till 
bryn eller vägar.

•

•
•
•

•

Lucktomter, slänter, diken och andra klipp-
ta gräsmattor kostar mycket att sköta. 
Kanske kan några gräsytor omvandlas till 
lättskötta blomsterängar istället?

Bild: Lucktomt i Skutskärs centrum.

Utpekade viktiga rörelsestråk där många 
människor rör sig bör tillföras grönska i 
form av allé, busk- eller perennplantering.

Bild: En trädrad eller allé längs med 
Hårstagatan i Skutskär skulle öka stråkets 
kvalitet.

förslag - idébank för utveckling av grönstrukturen
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Öka vattenkontakten
En av Älvkarleby kommuns största kvaliteter är närheten till vatten, i såväl 
havet som Dalälven och flottningskanaler. Idag är det här en dåligt nyttjad 
resurs. 

För att öka vattenkontakten kan tät vegetation på vissa ställen gallras ur, 
träd kan stammas upp så att de får en högre krona och promenadvägar ledas 
ned till strandkanten. Det är dock viktigt att vegetationen inte schablon-
mässigt gallras överallt, utan att man får vissa områden med täta buskage 
kvar där fåglar och smådjur kan gömma sig och bygga bon. En strategi för 
hur den vattennära vegetationen ska behandlas bör tas fram.

Resterna av det kanalsystem som minner om flottningens storhetstid i kom-
munen kan grävas ur för att göra det kulturhistoriska spåren tydligare. En 
röjd stig som följer någon av kanalerna och informationsskyltar längs vägen 
om kommunens historia skulle kunna bli en ny kommunal vandringsled.

förslag på fortsatt arbete

Komplettering av grönplan
En komplettering av grönplanen bör göras för övriga tätorter.

Revidera skötselplaner för skog
Skötselplanerna för framförallt tätortsnära skog behöver revideras så att de 
tar hänsyn till de rekreativa värden som finns.

Upprätta ett naturvårdsprogram
En grönplan ser till grönstrukturen som en helhet, ett nät av gröna stråk, 
parker och större sammanhängade grönområden. Den behandlar inte en-
skilda arter eller biotoper och är i egentlig mening ingen handlingsplan för 
att skydda den biologiska mångfalden eller Älvkarleby kommuns natur. För 
att få en helthetssyn på de höga naturvärden som finns i kommunen är det 
mycket angeläget att så snart det går ta fram ett naturvårdsprogram som 
på ett samlat sätt beskriver kommunens natur och naturvärden samt vilka 
åtgärder och hänsynskrav som skall tillämpas i framtiden.

Strategi för vattennära vegetation
Alla kommuners stränder bör inventeras och en långsiktig strategi för ut-
veckling av den vattennära vegetationen bör utvecklas.

För att öka vattenkontakten kan tät vege-
tation på vissa ställen gallras ur. 

Bild: Stig längs med Dalälven bakom rast-
platsen vid Dalälvsbron.

Informera om  
vad som händer!

Vid exempelvis en skötseldif-
ferentiering är det viktigt att 
informera de boende om vad som 
händer. En blomsteräng kan ta 
några år på sig att bli riktigt fin. 
En liten skylt med följande text 
räcker långt:

”Gräset är högt här eftersom 
parkförvaltningen gör ett försök 
att på sikt skapa en blomsteräng 
för att spara dina skattepengar 
till roligare saker än klippta 
gräsmattor. Ängen slås först i 
augusti.”

förslag - idébank för utveckling av grönstrukturen
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