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INLEDING

INLEDNING
METODIK
KULTURHISTORISKA LAGRUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
5

INLEDNING
Bakgrund

Uppdraget

Åre kommun har för avsikt att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för

Den kulturhistoriska landskapsanalysen urskiljer och beskriver landskapets

Åredalen exklusive Åre och Duved samhällen. En utgångspunkt i FÖP-arbetet

olika karaktärsområden baserade på nuvarande huvudsakliga karaktärer, mot

är behovet av nya bostäder för framför allt permanentboende inom kommunen.

bakgrund av historiska förhållanden beträffande bebyggelsestruktur, gårdsmil-

FÖP-projektets bedömning är att ett antal hundra bostäder behöver kunna till-

jöer och markanvändning. Analysen identiﬁerar de kännetecken som ger ett

skapas för permanent boende i Åredalen, utanför samhällena Åre och Duved.

område dess speciﬁka platskänsla, och som utgör skillnader mellan olika om-

Det bedöms också ﬁnnas en förhållandevis hög efterfrågan på fritidsboenden

råden. Speciellt fokus läggs på de kännetecken och element, exempelvis jord-

med god koppling till det alpina skidsystemet. Sammantaget ger detta ett högt

bruksmark, som bedöms vara avgörande för ett områdes karaktär.

exploateringstryck inom Åredalen. Ett underlag behövs därmed för att kunna
möjliggöra ytor för bostadsbyggande, men också för att kunna avgöra var det

Rapporten ska identiﬁera delar av landskapet som kan innebära starka kon-

inte är lämpligt med exploateringar utifrån allmänna intressen enligt PBL 3 kap.

ﬂikter med andra allmänna intressen än kulturmiljö, och de områden som är
sårbara för förändrad markanvändning och exploatering. Kunskapsunderlaget/

Syfte

analysen ska även förhålla sig till riksintressena, framförallt riksintresse för kulturmiljövård. (Riksintresset för friluftsliv bedöms som sekundärt för kunskapsunderlaget.)

Syftet med föreliggande rapport är att upprätta ett kunskapsunderlag som förklarar Åredalens kulturhistoriska karaktär och deﬁnierar dess kulturhistoriska
värde samt kan användas som underlag vid framtagande av den nya fördjupa-

Rapporten innehåller förslag för hur kulturmiljön ska bevaras, brukas och ut-

de översiktsplanen. Underlaget skall också kunna användas som underlag vid

vecklas. Rapporten levereras med kartor (GIS) och i leveransen ingår också

kommunal prövning av PBL-ärenden. Analysen ska bidra till en mer detaljerad

dessa kartor i shape-format.

förståelse för landskapets karaktär och dess känslighet. Med kännedom om
karaktären hos ett speciﬁkt landskap ges bättre möjlighet till medvetna val av

Geograﬁsk avgränsning

åtgärder.

Den geograﬁska avgränsningen för utredningsområdet utgörs av Brattlands

Rapporten ska utgöra underlag för en fördjupad översiktsplan för Åredalen.

kraftledningsgata i öster och Duvedsbyn i väster, se karta. Landskapsanaly-

En övergripande frågeställning för FÖP:en är att utvärdera om och var det kan

sen ska främst fokusera på det kultiverade landskapet i dalgången, och inte

vara lämpligt att bebygga jordbruksmark utifrån ett kulturmiljöperspektiv, samt

behandla skogslandskapet i högre belägen terräng utifall att det inte är av be-

utifrån riksintresset för kulturmiljövård. Föreliggande rapport slår fast var det

tydelse för landskapsbilden. Åre och Duved samhällen ingår inte i utrednings-

inte är lämpligt att planera för ny bebyggelse och var det kan anses strida mot

området.

och väsentligt påverka riksintresse för kulturmiljö.
Rapporten har upprättats av antikvarie Anna Carver, landskapsarkitekt Nicholas Bunker, bebyggelseantikvarierna Sara Jacobsson och Saara Gröhn samt
GIS-analytiker Soﬁa Sjögren.
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TECKENFÖRKLARING:
Utredningsområde
Riksintresseområde
Kartor: Geograﬁsk avgränsning av utredningsområdet. SWECO.
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METODIK
Karaktärsområden

Process

Enligt r

Sweco Architects använder olika analysmetoder beroende på varje uppdrags

Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län” för att kun-

unika omfattning och förutsättningar.

na använda landskapskaraktärens kvalitativa innehåll i planering och förvaltning måste den knytas till geograﬁskt avgränsade områden – karaktärsområden. Varje karaktärsområde skiljer sig från angränsande områden.

Landskapskaraktärsanalys för

Landskapskaraktären deﬁnieras som ett distinkt och igenkännbart mönster
av beståndsdelar som genomgående förekommer i en viss typ av landskap.

Västmanlands län” (2012-12-04) har fungerat

Karaktären deﬁnieras utifrån geologiska mönster, typograﬁ, mark, vegetation,

. Nämnda rapport innehåller en landskapskaraktärsanalys vilken

markanvändning och bosättningsmönster som tillsammans skapar varje land-

används för att identiﬁera olika karaktärsområden, deras karaktärsskapande

skaps säregna utseende. Landskapskaraktären kan bedömas utifrån alla ska-

element/kännetecken samt särskilt vilka av dessa kännetecken som har bety-

lor, från nationell till lokal nivå.

delse för platskänslan och områdenas speciﬁka identiteter. För att identiﬁera
och dela upp utredningsområdet i mindre och mer hanterbara karaktärsområ-

Arbetet med att karaktärisera ett landskap är ingen linjär process. Fältbesök

den har vi tagit stöd i den metod som tagits fram i ovan nämnda rapport.

blandas med analysarbete, litteratur- och kartstudier, arbetsmöten med medverkan från olika håll, i olika skeden av uppdraget. På detta sätt byggs kunskap

Inom varje karaktärsområde bedöms landskapets tålighet och känslighet för

upp och bedömningar stäms av hela tiden - det är en process som går ﬂera

förändring från exploatering (i första hand bostäder). I Åredalen är landskaps-

varv innan man är överens och klar över indelningar, beskrivningar och bedöm-

bildsvärdena direkt kopplade till kulturmiljön där det öppna odlingslandskapet

ningar.

väster och sydost om Åre är ett av uttrycken för riksintressena för kulturmiljö
Åredalen (Z32) och Forsa-Duved (Z33).
För att bäst täcka in både landskaps- och kulturmiljövärdena använder vi
en kombination av ﬂera analysmetoder. Då det i Sverige saknas etablerade
metoder för stadsbilds- och landskapsanalys tar vi stöd i en engelsk metod ”Landscape and Visual Impact Assessment” - utvecklad särskilt för bedömning
av värden, känslighet och påverkan i landsbygdsområden. Metoden etablerades 1995 och den senaste versionen publicerades 2013. Denna kompletteras
med en klassisk Kevin Lynch-landskapsbildanalys som identiﬁerar stråk, gränser, landmärken etc. Som grund för de kulturhistoriska analyserna ligger dels
Riksantikvarieämbetets ”Plattform för kulturhistorisk värdering och urval”, dels
deras handledning för utvärdering och bedömning av riksintressen ”Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken” (2014). Riksantikvarieämbetets metoder beskrivs vidare i följande avsnitt.
Den samlade arbetsmetoden resulterar i en bedömning av landskapets värden,

Bilden ovanför sammanfattar metodiken. Karaktärsbeskrivningen handlar om

kännetecken och sårbarhet för förändring (känslighet) samt ett resonemang

hur landskapet ser ut, de tematiska studierna används för att förklara varför det

om karaktärsområdets potential för nytillskott. Känslighet är här ett mått på hur

ser ut som det gör, och bedömningarna av utvecklingstendenser, känslighet och

sårbart det lokala landskapet är för förändringar. I fall med hög känslighet har

potential handlar om vart det är på väg och vad det innebär. Landskapskarak-

det lokala landskapet en lägre kapacitet att absorbera effekter av en förändring.

tärsanalys för Västmanlands län 2012.
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Disposition och läsanvisning

Innehållsmässig avgränsning

Bakgrund och Inledning

Landskapsanalysen fokuserar i första hand på beﬁntliga förhållanden inom ut-

Rapporten inleds med övergripande bakgrundsfakta såsom lagstiftning avse-

redningsområdet. Miljön påverkas också i hög grad av de gröna fjällsluttning-

ende kulturmiljö, samt beskrivning av landskapets övergripande nuvarande ka-

arna söder om Åresjön, av Åreskutans dominerande höjd, och av Åreälven och

raktär och områdets historiska utveckling. En kort redovisning av landskapska-

Åresjöns vattendrag. Åre kommuns ÖP har dock en riktlinje som innebär att

raktär och kulturhistoriska bedömningsmetoder följer därefter.

exploatering på Södra sidan av Åresjön ska undvikas varför fokus inte lagts på
dessa aspekter i föreliggande analys.

Övergripande beskrivning
Rapporten innehåller en övergripande beskrivning över Åredalens nuvarande

De historiska analyserna har begränsats i förhållande till utredningsområdets

landskap och historiska utveckling.

storlek och för uppdraget tillgänglig tid och resurser. Den historiska analysen
har också avgränsats i förhållande till tillgängligt historiskt kartmaterial. Det har

Analyserande moment

visat sig att ett rikt material av skifteskartor från 1700-, 1800-, och 1900-tal

Inom ramen för det analyserande momentet presenteras tolv delområden vilka

förekommer för området. Däremot saknas helt historiska översiktskartor, till ex-

vart och ett har sin egen karaktär, men naturligtvis även likheter sinsemellan.

empel den annars vanligt förekommande häradskartan. Detta har inneburit att

Karaktärsområdena beskrivs först till sin nuvarande karaktär och identitet. Sär-

det varit svårt att få en bild av hela analysområdet vid en viss tidpunkt vilket

skilt väl exponerade landskapsrum och andra viktiga karaktärsdrag åskådlig-

delvis har försvårat analysen.

görs i en karta. Avsnittet inleds med en beskrivning av hur analysen gjorts samt
Den historiska analysen utgår primärt från laga skifteskartor. Dessa är upprät-

teckenförklaringar.

tade under perioden 1830-1870-tal och omfattar såväl inägomarker som utägoDärefter presenteras en historisk analys baserad på GIS-studier med kartöver-

mark. Eftersom utägomarken var, och fortfarande är, skogsmark har mindre vikt

lägg, jämförelser av skogsutbredning och historiskt bildmaterial. Hur har om-

lagts vid dessa delar av analysområdet.

rådet använts historiskt och varför ser det ut som det gör idag? Den historiska
analysen resulterar i en karta där särskilt kulturhistoriskt värdefulla områden är

För att få en bild av jordbruksmarkens utbredning och äldre bebyggelselägen

markerade.

har skifteskartorna jämförts med dagens markanvändning i GIS. Under arbetet
har också skogens utbredning i dag jämförts med hur det såg ut för femtio år

Slutligen vägs landskapsanalysen samman med den kulturhistoriska analysen

sedan. Detta har genomförts med hjälp av en GIS-analys baserad på historiskt

i en karta som visar särskilt kulturhistoriskt värdefulla rum samt rum som är väl

ortofoto från omkring 1963.

exponerade och bidrar till Åredalens och karaktärsområdets speciﬁka identitet.
Till denna karta kopplas en text om områdets kännetecken samt dess särskilda

Till analysen har fogats historiskt bildmaterial från i första hand Jamtli museum.

känslighet (sårbarhet) för förändring samt potential för utveckling.

Som ett lager i GIS-analysen har också använts den byggnadsinventering av
särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som utförts av Jamtli under sommaren och hösten 2017 på uppdrag av Åre kommun.
Analysen av de historiska kartorna har på grund av utredningsområdets totala
storlek, hållits på en generell nivå.
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Kulturhistorisk analys och värdering
Utgångspunkter för analysen av Åredalen

RAÄ Plattform - Kulturhistorisk värdering och urval

I det analyserande momentet bedöms hur, och i vilken grad, dessa uttryck speg-

Inom föreliggande analys har fokus legat på den gamla jordbruksbygden och de

Begreppet kulturmiljö omfattar hela den av människan påverkade fysiska mil-

lar det kulturhistoriska sammanhang som valts ut i det första momentet, genom

spår som fortfarande kan läsas av i landskapet från denna. Jordbruksmarken

jön. I takt med samhällsutvecklingen ställs nya och ökade krav på argument för

att bedöma det kulturhistoriska värdet utifrån tre kriterier:

lyfts fram i riksintressebeskrivningarna och har satt stark prägel på landskapet.

kulturhistoriska värden i relation till andra intressen. Riksantikvarieämbetet har
därför utvecklat ett underlag för kulturmiljösektorn med syftet att tydliggöra, stär-

• Möjlighet till kunskap och förståelse, som avser det kulturhistoriska informa-

Andra kulturhistoriska aspekter har också påverkat miljön. Till exempel är turis-

ka och nyansera arbetsprocessen kring kulturhistorisk värdering och urval. Den

tionsinnehållet och dess läsbarhet.

mens påverkan påtaglig och har också ett kulturhistoriskt värde, liksom industrier

kallas ”Plattform för kulturhistorisk värdering och urval” (2015) och utgör således

• Kulturhistorisk helhet som handlar om vad som ﬁnns kvar, dvs. graden av ”full-

och arbetsplatser utan direkta samband med turistnäringen. Dessa har dock inte

statens grundläggande förhållningssätt för arbete med att deﬁniera, värdera, pri-

ständighet”. Hur mycket har bevarats från en avgränsad kortare tidsperiod (tids-

satt lika stark prägel på landskapet.

oritera och utveckla kulturarvet. Plattformens innehåll ska ses som riktlinjer för de

kontext) eller från olika skeden i ett längre utvecklingsförlopp (processkontext).

arbetsmetoder som tillämpas inom kulturmiljösektorn.

• Kulturhistorisk relevans som gäller företeelsens roll som kännetecknande eller

Den kulturhistoriska analysen utgår från att det ﬁnns ett samband mellan bebyg-

på annat sätt särskilt betydelsefull för sin tid och kontext.

gelse och landskap. Då Jamtli länsmuseum på uppdrag av Åre kommun under

I enlighet med plattformen har vi försökt förklara varför, på vilket sätt och i vil-

hösten 2017 genomfört en inventering av särskilt värdefull bebyggelse inom Åre-

ken grad de olika karaktärsområdena kommunicerar kunskap om kulturhistoriska

I det beslutande momentet, som är metodens sista steg, görs besluten om och

dalen, har föreliggande landskapsanalys tagit fasta på inventeringen och använt

värden. Ett områdes kulturhistoriska dignitet, eller värde, bestäms av dess förmå-

hur ett kulturhistoriskt värde ska bevaras. För Åredalen ligger det beslutande

dess resultat som en utgångspunkt i analysen.

ga att bidra till möjligheten att utvinna och kommunicera kunskap.

momentet dels i den FÖP som kommunen har för avsikt att ta fram, dels i efterkommande detaljplaner och bygglovsbeslut.

De huvudsakliga jordbruken har legat på samma platser sedan laga skifte. Bygg-

Plattformen deﬁnierar kulturhistoriskt värde som bestående i ”de möjligheter ma-

naderna kan ha bytts ut, men lägena för gårdarna är de samma. Dagens öppna

teriella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta och förmedla

RAÄ handbok ”Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljö-

marker och historisk markanvändning har jämförts. Där vi genom kartorna har

kunskaper om och förståelse av olika skeenden och sammanhang − samt där-

balken”

belägg för att marken historiskt brukats och den därför varit öppen har vi bedömt

igenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder

Landskapets läsbarhet – d.v.s. möjligheterna att förstå och uppleva ett områ-

att jordbruksmarken har ett högt kulturhistoriskt värde. Landskapets karaktär är

idag”.

des riksintressanta kulturhistoriska sammanhang, såsom det kommer till uttryck
i landskapet – är central vid urvalet av riksintressen och därmed även i analysen

dock, till följd av ändrade brukningsmetoder, och på många håll nedlagt aktivt
jordbruk, satt under en kraftig förvandling.
Åredalens dramatiska topograﬁ och naturlandskap har inte bara präglat männ-

Utöver berättelsen om det historiska och det kulturhistoriska sammanhanget er-

av en förändrings påverkan på kulturmiljön. Kulturmiljövårdens riksintressen är

bjuder miljöer också upplevelsevärden i form av till exempel estetiska och sociala

sammanhängande kulturmiljöer som kännetecknas av att de genom sitt innehåll

värden.

särskilt väl återspeglar viktiga delar av den kulturhistoriska utvecklingen i landskapet. Miljöns riksintressanta egenskaper består i alla de fysiska uttryck - objekt,

iskornas historiska livsförhållanden utan också varit grunden för den turism som
vuxit fram under de senaste 140 åren.

Den kulturhistoriska värderings- och urvalsprocessen kan brytas ned och förstås

karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband - som gör den riksintressanta

som ﬂera olika typer av ställningstaganden. Dessa har sorterats i olika process-

historien läsbar i landskapet. Det är åtgärders konsekvenser för denna läsbarhet

Det ﬁnns ett ﬂertal särpräglade topograﬁska formationer som lokaliserats genom

moment för att tydliggöra hur de skiljer sig åt och för att understryka vikten av att

som ska lyftas fram i skadeanalyser.

äldre bildmaterial men som också identiﬁerats i allt från skifteskartorna till konst-

hålla isär dem.
Olika typer av åtgärder kan medföra att miljöns kapacitet att särskilt väl åter-

närliga avbildningar, och dagens marknadsföringsmaterial. Topograﬁn och naturen är själva grunden för Åredalens identitet och vi har i denna rapport därför

Det beskrivande momentet handlar om att identiﬁera vilka uttryck som återspeg-

spegla ett riksintressant kulturhistoriskt sammanhang påverkas negativt. För att

tillmätt dess topograﬁska landmärken ett kulturhistoriskt värde och ett landskaps-

lar vilka kulturhistoriska skeenden. Därigenom avgränsas och beskrivs det kul-

bedöma om och hur en påverkan är att betrakta som negativ bör arten, omfatt-

bildsvärde i sig. Geograﬁn bidrar starkt till läsbarheten hos dagens landskap så-

turhistoriska sammanhang som blir utgångspunkt för bedömning av det kultur-

ningen och direkta eller indirekta konsekvenser av förändringen kartläggas och

väl som det historiska landskapet.

historiska värdet.

analyseras mot de värden som utgör motiv till utpekandet.
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KULTURHISTORISKA LAGRUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Kulturmiljölagen

Plan- och bygglagen

I lagen slås fast att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kul-

Plan- och bygglagen reglerar planläggning av mark, vatten och byggande samt

turmiljön och att detta är allas ansvar. Såväl enskilda som myndigheter ska visa

innehåller föreskrifter för bygglovsprövning. Lagens andra kapitel handlar om

hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.

allmänna och enskilda intressen. I Plan- och bygglagens 2 kap. 6 § står bland
annat att när planläggning genomförs, en bygglovsbefriad åtgärd utförs, ett

Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön und-

bygglov eller annat ärende enligt plan- och bygglagen behandlas, ska bebyg-

viks eller begränsas. Syftet är att säkra nuvarande och kommande generatio-

gelse utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads-

ners tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lagen reglerar bland annat skydd

och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en

för fornlämningar i kapitel 2, för byggnadsminnen i kapitel 3 samt för kyrkliga

god helhetsverkan. Vidare framgår att bebyggelseområdets särskilda historis-

kulturminnen i kapitel 4.

ka, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas samt att
ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att beﬁntliga karak-

Det ﬁnns ett stort antal registrerade eller i övrigt kända fornlämningar inom

tärsdrag respekteras och tillvaratas.

utredningsområdet. Det saknas däremot byggnadsminnen och kyrkliga kulturLagens åttonde kapitel innehåller de krav som ställs på byggnadsverk och

minnen.

allmänna platser, bland annat de krav som gäller för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse. En byggnad, ett bebyggelseområde eller en allmän plats som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas (8 kap. 13 §, förbud mot förvanskning). Byggnader
ska underhållas så att utformningen bevaras och underhållet ska anpassas
till omgivningens karaktär och byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om en byggnad är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt ska den underhållas så att de särskilda värdena bevaras (8 kap. 14 §, krav på underhåll).
Om en byggnad ändras ska det ske varsamt och med hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag och så att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas (8 kap. 17 §, krav på varsamhet).
Lagens bestämmelser om varsamhet gäller för alla byggnader inom och utanför
detaljplan och för alla åtgärder oavsett om åtgärden är bygglovspliktig eller inte.
I en detaljplan kan varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser införas
för att skydda, värna och bevara bebyggelse och miljöer med kulturhistoriska
värden. När en kommun prövar ett bygglov på en fastighet som har varsamhets- eller skyddsbestämmelse i en detaljplan ska den föreslagna åtgärdens
lämplighet prövas i förhållande till bestämmelsens syfte.
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Miljöbalken
Riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap 6 §.

Miljöbalken (1998:808), MB. 3 kap. 6§
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän

Åre är utpekat som riksintresse för friluftsliv (FZ7). I värdeomdömet för riksintres-

Riksintresset Åredalen (Z32)

set ges följande beskrivning: ”Området är ett klassiskt turist- och friluftlivsområde

synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada

Motivering:

med utmärkta förutsättningar för friluftsliv och nyttjas av ett stort antal människor

natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården, kul-

A. Älvdalsbygd på Åresjöns norra sida med bebyggelsekontinuitet från

såväl vinter som sommar i form av många olika friluftsaktiviteter”. Intresseaspek-

turmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som anges i första

järnåldern.

ter som omnämns i beskrivningen av riksintresset är turskidåkning, långfärds-

stycket.

B. Turistorten Åre samhälle med medeltidskyrka. (Bymiljö).

vandring, naturstudier, fritidsﬁske, kanoting och utförsåkning.

Riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 kap. 6§

Uttryck för riksintresset:

Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap. 1-2 §§

Det ﬁnns två riksintresse för kulturmiljö inom utredningsområdet, Åredalen (Z32)

A. Det öppna odlingslandskapet väster och sydost om Åre med gamla

Områdena som omfattas av denna paragraf är angivna i miljöbalken och utvalda

och Forsa - Duved (Z33). Se intilliggande faktarutor för motiv och uttryck. Moti-

landsvägen nere vid sjön och 1800-talsbebyggelse på många gårdar och

med hänsyn till de natur- och kulturvärden som ﬁnns i området som helhet. Ex-

vering och uttryck med särskild relevans i förhållande till utredningsområdet har

i odlingsmarken.

ploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det

rödmarkerats.

B. Den tidiga turismens byggnader med hotell och villor i nationalroman-

kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

tisk stil, de ﬂesta kring det tidigt stadsplanelagda området som sträcker

Enligt 4 kap 2 § miljöbalken ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga

”Förändringarnas landskap” - rapport från Lst 2009

sig från järnvägsstationen och parken upp till bergbanan från 1910-talet

friluftslivets, intressen beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploaterings-

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en rapport från 2009 pekat ut Åredalen som

med dalstationen vid Åre torg och toppstationen vid hotellet Fjällgården. I

företag.

ett mycket förändrat riksintresse och man föreslår en revidering av riksintresset.

samhället ligger Åre medeltida kyrka och ovanför centrum ligger Tottens

Rapporten är snart tio år gammal och riksintressebeskrivningen har ännu ej änd-

by med ﬂera tätt sammanträngda gårdar på en smal hylla i fjällsluttningen.

rats. Det är oklart vad länsstyrelsen har för ambitioner när det gäller riksintresset
och dess värden.
Länsstyrelsen konstaterar i sin rapport att ”Åredalen pekades ut som »ett större
område av betydelse för kulturminnesvården« omkring år 1970 och ﬁck senare
status av riksintresse. Vid den tiden, i början av 70-talet, stod Åre och Åredalen

Riksintresset Forsa - Duved (Z33)

på tröskeln till en våldsam exploateringsvåg som skulle komma att förändra landskapet i mycket stor omfattning under de kommande decennierna. Inget av de

Motivering:

ca sextio utpekade riksintresseområdena i Jämtlands län har förändrats i så hög

Odlingslandskap på Indalsälvens norra sida med dominerande inslag av

grad och i så snabb takt som Åredalen.” Vidare summerar man, ”Riksintresset

1800-talsbebyggelse samt lämningar efter Duveds skans.

Åredalen innehåller två huvuddelar i sin nuvarande beskrivning, dels Åre samhälle och dels odlingslandskapet i byarna öster och väster om Åre. För hela riks-

Uttryck för riksintresset:

intresset kan generellt sägas att det landskap som identiﬁerades som skyddsvärt

Stora och påkostade mangårdsbyggnader från tidigt 1800-tal på ﬂera av

och hotat omkring 1970, då inom ramen för den fysiska riksplaneringen, idag till

gårdarna, lador i den öppna odlingsmarken. I miljiön ingår även Duveds

stora delar inte ﬁnns kvar. (...) Det landskap som karakteriserar Åredalen idag är

skansanläggning med redutt vid Indalsälvens strand som var utgångs-

ett annat, ett mer sammansatt landskap, som framför allt formats genom olika

punkt för fälttåget mot Norge 1718. Karolinermonument.

processer från slutet av 1800-talet. Åredalen berättar i första hand om Västjämtlands roll i industrisamhället.
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Kommunala mål och riktlinjer
Åre Kommuns Översiktsplan (Juni 2017)
Övergripande planeringsstrategier
Åre kommun har tagit fram sex övergripande planeringsstrategier som ligger till
grund för ställningstaganden kring allmänna intressen och utvecklingsprinciper.
Strategierna utgår från tre stora framtidsutmaningar och syftar till att nå målbilden
om attraktiva och långsiktigt hållbara samhällsstrukturer.
•

Planera med fokus på hållbar tillgänglighet

•

Skapa en attraktiv ﬂerkärnighet

•

Se utvecklingsmöjligheterna i regionen

•

Stärka beﬁntliga bygder

•

Bygga robust

•

Se landskapets potential

Särskilt relevant för denna analys är den sista strategin - se landskapets potential.
Kommun förklarar vidare att de vill kunna synliggöra, nyttja och utveckla landskapet samtidigt som de också vill bevara viktiga värden genom följande metoder:
•

Väl underbyggda avvägningar mellan olika intressen vid exploateringar som
påverkar areella näringar

•

Tydliga beskrivningar av vilka allmänna värden i landskapet som är viktiga
och vilka typer av verksamheter och åtgärder som är lämpliga och bör prioriteras inom respektive område

•

Mer aktivt arbete med att synliggöra kulturlandskapet och göra det till en
attraktivitetsfaktor

•

Medvetet arbete kring vardagslandskap och vardagsrekreation i planeringen

•

Ökat fokus på att anpassa exploateringar och åtgärder till landskapet

•

Visad hänsyn till beﬁntlig bebyggelsetradition och bygdens identitet vid byggnationer

•

Främjande av lokal livsmedelsproduktion

MATRIS TILL HÖGER: Matrisen visar hur Åre kommuns övergripande planeringsstrategier bildar grund för kommunens ställningstaganden kring allmänna intressen och hur
länets prioriterade miljökvalitetsmål arbetas in i översiktsplanen. (Källa: ÖP 2017)
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DAGENS LANDSKAPSBILD
Översiktlig beskrivning
Fjällens topograﬁ

på 1 420 m.ö.h. Västerut sluttar marken nedåt mot Ullådalen varefter den se-

På vissa platser, som t.ex. vid Tothummelns fot, sluttar landskapet ganska brant

Åre samhälle är beläget på 372–421 meter över havet vid den 1 420 meter

dan stiger upp mot Tegefjäll och Mullfjället (1 031 m.ö.h.). Österut från Åresku-

hela vägen ner till vattnet. På andra platser ﬁnner man emellertid en bredare

höga Åreskutans södra fot, intill Åresjöns/Indalsälvens norra strand, utmed E14

tan ser man en mer gradvis sluttande lutning förbi Totthummeln (826 m.ö.h) ner

och ﬂackare dalbotten vilket har varit själva förutsättningen för markanvändning

och järnvägen cirka 100 kilometer väster om Östersund och drygt 50 kilometer

till Årebjörnen innan marken stiger upp igen mot Förberget (707 m.ö.h.). Dessa

och bosättningsmönster. I anslutning till dalbotten slingrar sig Åresjön som ut-

öster om Storlien vid norska gränsen.

landskap är i de ﬂesta fall lågpåverkade och präglade av rennäring och samisk

gör en tydlig avgränsning till fjällandskapet.

kultur, men också av turistiska verksamheter. (Åre ÖP).
Topograﬁska landmärken

Landskapets topograﬁ har varit helt avgörande i fråga om markanvändning och
Områdets höjder har en gles vegetation året om och är helt snötäckta om vin-

Som redan nämnts, topograﬁn och naturen är själva grunden för Åredalens iden-

tern. Längre ner i backarna ﬁnns ett bälte av tät skog. Bältet delas på håll av

titet och bidrar starkt till läsbarheten hos dagens landskap. Utöver Åredelen som

Det är svårt att uppfatta Åredalens landskap utifrån en tvådimensionell kar-

skidbackar och vattendrag. Skogen sträcker sig ända ner till Åresjön mellan

helhet ﬁnns ett ﬂertal särpräglade topograﬁska landmärken (formationer) med en

ta där höjdkurvorna och topograﬁn inte är framträdande. Däremot får man en

Tegefjäll och Rödkullen och skapar här en tydlig gräns som både fysiskt och

viktigt funktion för orientering. Det är viktigt detta funktion inte förvanskas. Exem-

ganska tydlig översikt över landskapet utifrån Åres skidkartor där höjdskillnader

visuellt separerar Duved från Åre.

pel av topograﬁska landmärken inkludera: Mullfjället, kombinationen av Totthum-

anledningen till varför Åredalen ser ut som det gör idag.

och markanvändning är utmärkta men också snöklädda i vintertid.

meln, Högåsen och Vik, Kläppan, Karolinermonumentets kulle även de tjärnarna

På denna karta ser man hur Åreskutan dominerar landskapsbilden med sin höjd

nedanför Ullån, och Tegeforsen.
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Geologi och jordarter
Gällande geologi och jordart så saknas detaljerade kartor över Åredalen hos
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Dessa kan vara ett viktigt verktyg för
förståelse och tolkning av landskapets markanvändning och karaktär.
Vatten i landskapet
Väster om Åre centrum ﬁnns de ﬂesta fjällbäckar och åar som slingrar sig nerför
backarna mot Åresjön. Några är mer synliga men många är idag väl gömda i
grönska. Vid kontakt ger det rörliga vattnet brus och drama till ett annars fridfullt
landskap och tillgängligheten till dessa vattenﬂöden bör om möjligt ökas. Åresjön har dock ett väldokumenterat föroreningsproblem och utvecklingen bör begränsas i närheten av dessa vattendrag, enligt Åres ÖP. Enligt ÖP ska endast
begränsad kompletterande bebyggelse planläggas inom primära skyddsområden för vattentäkt.
Det ﬁnns ett antal tjärnar nedanför Ullån med tillhörande sumpskogs- och våtmarkslandskap. Dessa är högt exponerade och bidrar mycket till landskapsbilden, särskilt från Åreskutans höjder.
Från höjderna är Åresjön dominerande och ger förståelse och kontrast till landskapets utformning. Genom Åre kommuns ”Landsbygdsutveckling i strandnära
läge (LIS)” ﬁnns möjlighet för att kunna ge dispenser från eller upphävande
av strandskyddat område. Utanför Åre centrum är strandlinjen välbevarad och
huvudsakligen mjuk och grön vilket bidrar mycket till Åredalens karaktär.
Sammanfattning
Åredalens översiktligt karaktärsskapande egenskaper bör skyddas. Det mesta
av miljöns kännetecken fångas upp mer i detalj genom de enskilda beskrivningarna av karaktärsområdena och deras känslighet för förändring.
Generellt är det dock alltid bra att ha den ”större bilden” i åtanke när man planerar för förändring inom ett karaktärsområde. Detta är också fastslaget i Åres
ÖP: ”Området och den föreslagna åtgärden ska sättas in i ett större perspektiv;
även om själva platsen inte bedöms ha höga bevarandevärden i sig kan den
vara betydelsefull för landskapet som helhet.”
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ÖVERGRIPANDE HISTORIK
Åre före turismens genombrott
Länsstyrelsen i Jämtlands län har beskrivit Åredalens historia i rapporten ”För-

Järnvägen är den stora sinnebilden för industrisamhällets och modernite-

ändringarnas Åre” från 2009 (J. Locke).

tens intåg i Jämtland. Järnvägen gjorde att Jämtland länkades ihop med öv-

”Odlingslandskapet i Åredalen började troligen växa fram redan under

riga landet och ﬁck sin egen plats i industrilandet Sverige. De norrländska

sen järnålder. Bebyggelsen förlades till naturliga terrasser på sydväst-

skogarna och vattendragen var förvisso viktiga bidrag till nationen, men i

sluttningarna ned mot Åresjön. I senare tid skedde en sammanväxning av

Jämtland kunde även immateriella värden exploateras i stor omfattning. (…)

ensamgårdar till byar, bl.a. de för landskapet karakteristiska radbyarna.
Vid järnvägens framdragning kom en av stationerna att uppföras i byn Mörviken
Åredalen har sedan många hundra år tillbaka varit en kommunikationsbygd,

intill Åre gamla kyrka – fjällvärldens enda medeltidskyrka. Det var enda statio-

där människor med olika slags syften tagit sig fram genom landskapet. Un-

nen i Jämtland som kom att anläggas intill ett äldre sockencentrum. Byn Mörvi-

der 1800-talet genomfördes ﬂera åtgärder för att förbättra kommunikationer-

ken bestod vid den här tiden, förutom av kyrkan, av tre medelstora bondgårdar.

na genom dalgången. År 1835 drogs landsvägen mot Norge fram, den s.k.

Järnvägen kom att innebära en fullkomlig explosion för Mörviken och den när-

Karl-Johansvägen. År 1857 bildades Jemtlands kommunikations aktiebo-

belägna byn Totten. »Åre« blev nu på kort tid den mest populära kur- och turist-

lag, som under några år drev en samordnad väg- och vattentraﬁk genom

orten i området. (…) Enklare boende för turister ordnades också tidigt på gårdar

Jämtland från väster till öster. Men det var inte förrän 1882 som det sto-

i byarna runt omkring, t.ex. i Björnänge, Vik och Lien, och inte minst i Totten,

ra lyftet för kommunikationerna genom dalgången skedde. Det året invig-

som ﬁck ett rykte om sig att vara särskilt hälsosam för sin höga, klara luft. (…)

des Mellanriksbanan av kung Oscar II vid en ceremoni på Storliens station.

Blandat tåg mellan Dufed - Åre.
Bild: Nybergska Samlingen Sveriges Järnvägs Museum, Gävle.

För att uppleva mer genuin och ålderdomlig allmogekultur, var en vandring till
en fäbodvall i närheten något som rekommenderades i resehandböckerna. Mö-

Järnvägen förändrade inte bara landskapet genom sin fysiska framdragning,

tet med den fjällnära allmogekulturen blev för många turister en exotisk upp-

utan också sättet att bruka landskapet. Järnvägen innebar genombrottet för

levelse och en stark kontrast till det moderna, industrialiserade livet i staden.

industrialiseringen. Den snabbt växande staden Östersund och de industrisamhällen som växte upp längs med järnvägen blev snabbt marknader för färsk-

Förutom efterkrigstidens stora utbyggnad av fritidshus präglas Åredalen idag

varor från jordbruket, bl.a. från Åredalen. Med tåget blev det också möjligt att i

starkt av jordbrukets strukturomvandling från samma tid. Under 1940-, 50-

större utsträckning än tidigare föra in t.ex. billig spannmål, handelsgödsel och

och 60-talen genomfördes en rad politiska beslut som syftade till att snabba

jordbruksredskap. Alltﬂer bönder inriktade sig mot mjölkproduktion, vilket inne-

på och underlätta rationaliseringar inom jordbruket. Ett av syftena i ett längre

bar att landskapet successivt förändrades genom att allt större del av åkerjorden

perspektiv var att frigöra arbetskraft för industrins behov. Lönsamhet i före-

började sås med gräsfrö. Även byggnadsskicket förändrades. De traditionella

tagsekonomiskt hänseende var viktigt under rekordårens stordriftstänkande.

parstugorna efterträddes av panelklädda boningshus i en och en halv våning.

År 1950 gav jord- och skogsbruk försörjning åt nästan 43 % av invånarna i

Ladugårdarna blev större, luftigare och inrymde ﬂer funktioner än tidigare.

Jämtlands län (20,2 % i hela riket). Tjugo år senare hade siffran sjunkit till
knappt 18 % (8 % i hela riket). Under perioden minskade antalet brukningsen-

I och med järnvägens framdragning genom Västjämtland blev fjällvärlden till-

heter inom jordbruket med hälften. Främst var det småjordbruken som lades

gänglig på ett helt annat sätt än tidigare och en fjällturism började växa fram.

ned. Trots det var Jämtland ett län som i betydligt högre grad än nästan alla

Det var vanligt att man på gårdarna började ta emot övernattande turister i liten

andra län bibehöll en agrar näringsstruktur. (…) Åre församling tillhörde inte

skala, för att sedan i vissa fall utöka verksamheten till hotell- och pensionats-

de församlingar i länet där befolkningen minskade mest, men landskapsbilden

rörelser. I många fall bedrevs jordbruk i kombination med pensionat. Många

förändrades i stor omfattning när småjordbruken försvann ett efter ett. ” (Ur rap-

turister, s.k. luftgäster, kom för att andas ren och frisk luft, vandra i naturen, se

porten: ”Förändringarnas Åre” från Länsstyrelsen i Jämtland, 2009, J. Locke).

vackra vyer och uppleva ett genuint och oförstört natur- och kulturlandskap. (…)
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Om skifteskartorna
Fram till för ungefär 140 år sedan var Åredalen en storslagen jordbruksbygd
där man levde på fjälljordbruk. Före järnvägens dragning fanns inga samhällen
i Åre eller Duved utan i dalen låg ett stort antal byar bestående av ett ﬂertal
fjälljordbruk. Nyckeln till det historiska landskapet I Åredalen ligger i de bevarande skifteskartorna. Här kan vi följa gårdarna och se hur de styckas upp
och fördelas mellan olika ägare och arvtagare. Under 1700- och 1800-talen
blir jordbruken successivt ﬂer och ﬂer. För samtliga gårdar inom utbredningsområdet bevaras någon form av skifteskarta, oftast ﬂera stycken. De tidigaste skiftena, eller ägouppdelningarna, sker alldeles i början av 1700-talet.
Under 1700-talet tycks skiftena vara glesa och långt ifrån omfatta alla byar.
Under första halvan av 1800-talet, med inledning på 1820-talet, genomförs
dock ﬂer och ﬂer skiften. Under 1820-talet är det frågan om storskiften, eller enskiften vilka reglerade inägorna. Med laga skifte, som påbörjas redan
under 1840-talet i vissa byar skiftas också utägomarken och enbart få marker bevaras som samfällda eller för gemensamt nyttjande därefter. De sista
laga skiftena genomförs under de första decennierna av 1900-talet och gäller i första hand fyllnadsjord. Under samma period noteras också i lantmäteriets akter att antalet avstyckningar ökar generellt inom Åredalen. Troligen är
det de ökade möjligheterna till försörjning utanför de agrara näringarna som
är orsaken till detta, både genom turism och den ökade industrialiseringen.
Det var inte förrän den ekonomiska kartan producerades för Åredalen 1973
som en första övergripande, i dag bevarad, karta producerades för Åredalen.
Inom utredningsområdet ligger från öster byarna Såå, Hårbörsta, Svedje, Björnänge, och Vik. Därefter låg byarna Totten, Mörviken och delar av
Lien i det som i dag är Åre samhälle. Där låg också sedan medeltiden Åre
gamla kyrka som utgjorde sockencentrum. Väster därom låg byarna Lund,
Bräcke, Berge, England och Tege. Dagens Duved ligger i första hand på
gården Hamres gamla ägor. Väster om Duved ﬁnns Forsa och Duveds by.
Skifteskartorna vittnar om jordens betydelse i det förindustriella landskapet.
Varenda meter, varenda jordbit är uppmätt och värderad för att få en så rättvis
fördelning och möjlighet till försörjning som möjligt. På de tidiga skifteskartorna hittar vi inägomarken med åker och äng, liksom gårdarna och deras tomter. Ibland ﬁnns noteringar om gemensamt nyttjade upplagsplatser eller till
exempel sågar och kvarnar. Höglänt och sandblandad jord användes i första
hand som åker medan mer låglänt och blötare marker användes för slåtter.
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Andelen åkermark stod i direkt relation till mängden möjlig slåttermark eftersom mängden hö och vinterfoder begränsade hur många djur en gård kunde
hålla, och därmed hur stora ytor som kunde gödslas och användas som åker.
Kartorna saknar uppgifter om trädgårds- och fruktodlingar inom dalgången.
Jordbruket kompletterades med ﬁske och jakt på de till ytan omfattande utägorna. Dessa var fram till laga skifte gemensamt ägda och nyttjade. Därefter så rättvist uppdelade som möjligt. Alla i byn ägde dels inägomark i
sydsluttningarna mot Åresjön, dels utägor norr om dalgången och upp i
fjällen. Varje by, och därmed också varje gård, ägde också utmarker söder om Åresjön, i norrsluttningarna ner mot vattnet och upp på fjällen.
De skifteskartor som har genomgåtts inom analysen ger inte belägg för ett
utbrett system av fäbodar. Troligen har det dock funnits, men att dessa inte
har noterats på lagaskifteskartorna. Så är till exempel fallet med den fäbod
som vi vet ﬁnns inom området (inom karaktärsområde 5, Tegefjället). På lagaskifteskartan återﬁnns området markerat och namngivet som ”Fjällvallen” på utägomarken, och i protokollet är platsen omskrivet som ”Backstugan”. På kartan ﬁnns dock inga byggnader utsatta. I de moderna kartorna
ﬁnns på ﬂera håll namn som slutar på -vall, tex Vikvallen, Björnängsvallen,
Hästskovallen, Forsavallarna. Dessa ligger uppe i gränslandet mellan barrskog/björkskog och innan kalfjället tar vid. Det är troligt att dessa är platser där fäbodar har legat. Söder om Åresjön ﬁnns också gott om namn
som slutar på -vall och det är högst sannolikt att även dessa varit fäbodar.
Partiet mellan dagens Tegefors till nuvarande Åre samhälle, invid de båda tjärnarna är i det historiska kartmaterialet uppdelat så att ett stort antal omkringliggande gårdar äger en del av marken. Marken tycks främst ha nyttjats för slåtter
och även skogen når här långt ned mot Åresjön. Möjligen har området längre
tillbaka i historien varit ett samfällt område för slåtter för ﬂera av de omkringliggande byarna. I och med skiftena styckades dock området upp så att var by har
sitt eget land, och var hemmansägare sin egen del inom denna. Inom området
återﬁnns till exempel byn Totten och Mörviken som har sina huvudsakliga ägor
på andra platser, utan direkt anslutning till området.

Utsikt från södra sidan av Åreälven över Högen och Ullån. Foto: Nils Thomasson/Jamtlis fotosamlingar

Dagens E14 hette E75 då den byggdes 1963-65. Den bytte namn 1992.
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Generella kommentarer till landskapets förändring
•

De senaste 140 åren har inneburit en total omvandling av landskapet från
förindustriell agrar produktion, via jordbrukets industrialisering till en modern
turistort som mer och mer satsar på turism året runt. Det har satt tydliga
avtryck i landskapet vars odlade ytor först har ökat för att under de senaste
50-30 åren minska igen.

•

De gamla egenskapsgränserna mellan inägor och utägor är fortfarande tydligt avläsbara i hela analysområdet. Det som var skog, är fortfarande skog,
det som var öppet och hävdat är trots tillkommande bebyggelse och allt mer
omfattande igenväxning fortfarande i huvudsak öppet.

•

Skogsområdena har ännu inte brett ut sig mycket mer än för 50 år sedan.
Dock är det stor skillnad i att det som då var gles, och inte så uppvuxen
skog i dag är tätare och till synes högre. Träd i och runt bebyggelsen, åkerkanter, och impediment är tätare och mer uppvuxet. Invid vägrenar samt ny,
och gammal bebyggelse växer sly upp i rask takt.

•

Dagens moderna skogsbruk med stora omfattande avverkningar är tydligt
avläsbara på ortofotot och från höga höjder inom analysområdet. Dock
är detta inte möjligt att uppleva från analysområdets sydsluttningar invid
Åresjön.

•

Den samlade mängden ny bebyggelse påverkar landskapsrummets karaktär avsevärt. Ny bebyggelse har placerats såväl i tidigare skogsmark och
invid skogsbryn, som på tidigare hävdad mark och öppna ytor. Sättet som
modern bebyggelse uppförs, antingen i stora likartade områden eller som
enskilda hus men nästan alltid på uppfylld och schaktad mark gör att den
tillkommande bebyggelsen blir dominanta inslag i landskapet.

•

Vägen E14 har en kraftig påverkan på landskapet då den är avsedd för
höga hastigheter och tidvis är kraftigt traﬁkerad. Detta gör att skogen tillåts
växa upp runt vägen och att bebyggelse vänds bort från, och hålls på avstånd från vägen. Vägen utgör därmed en ny kraftig pågående påverkan på
landskapet. På sikt riskerar detta att sudda ut den historiska gränsen mellan
inägomark och utägor. Fortfarande bevarad öppen mark norr om vägen blir
därför särskilt värdefull och viktig att försöka vidmakthålla.

•

Såå med Hårbörsta och Björnänge i bakgrunden. Foto: AB Flygtraﬁk. Jamtli
Fotosamlingar.

De gamla fjällbäckarna som utgjort ägogränser inom utbredningsområdet
torde ha varit relativt framträdande i landskapet då slänterna slåttades och
hölls öppna. I dag är de nästan alltid igenvuxna och därför svåra att uppfatta.
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KARAKTÄRSOMRÅDEN
Indelning av karaktärsområden
1 100

För att kunna använda landskapskaraktärens kvalitativa innehåll i planering

Proﬁlerna bidrar till förståelse och läsbarhet av ett områdes karaktär. Några av

och förvaltning måste den knytas till geograﬁskt avgränsade områden – ka-

dessa proﬁler presenteras som antecknade skisser som en del av beskrivning-
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raktärsområden. Varje karaktärsområde skiljer sig från angränsande områden.
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Efter att preliminära gränser var dragna utifrån en skrivbordsstudie stämdes

beståndsdelar som genomgående förekommer i en viss typ av landskap. Den

sedan dessa avgränsningar av och förﬁnades med hjälp av platsbesök.
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deﬁnieras utifrån geologiska mönster, typograﬁ, mark, vegetation, markanvänd-
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ning och bosättningsmönster som tillsammans skapar varje landskaps säregna

Platsbesöken ger också chansen att uppleva landskapet i första hand. Finns

utseende. Landskapskaraktären kan bedömas utifrån alla skalor, från nationell

det kulturella egenskaper som kan avläsas? Hur påverkar landskapet sinnena,
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inte bara synen, genom former, mönster, texturer, färger men även lukter och
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Uppdelningen av den cirka 100 kvkm utredningsområde har baserats på fält-
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varandeprogram samt utpekade riksintressen.
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Det saknas detaljerade geologiska kartor samt jordartskartor över området, vilh

ka normalt bidrar mycket till förståelsen av det man ser ovan mark. Att komplet-
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tera denna analys vidare med en natur/ekologiskt utredning skulle också vara
väldigt givande. Följande naturliga och kulturella egenskaper har används som
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bas för att skilja mellan olika karaktärsområde.
•

Topograﬁ och hydrologi

•

Vegetation

•

Markanvändning och funktioner

•

Bebyggelsemönster

•
•

Historiskt kontinuitet
Historiska fastighetsgränser
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Proﬁler

r

För att försöka fånga upp landskapets topograﬁ med hjälp av GIS tog vi fram
arton stycken proﬁler genom landskapet. De har tagits fram med cirka en kilo-

Q

meters mellanrum för hela utredningsområde och har varit ett värdefullt verktyg
för att analysera landskapet och tydliggöra skillnaden i karaktär mellan olika

R

områden.
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Fältbesök
i huvudsak ett resultat av upplevelsen av vyn från utsiktsplatsen samt betraktarens förtrogenhet/personliga kopplingar med densamma.
Denna upplevelse ändras sedan märkbart genom olika årstider både på grund
av snö och olika väder. Upplevelsen kan ändras inom loppet av samma dag när
det kan vara tjock dimma, sol och sedan regn inom bara några timmar!
Upplevelsen av landskap diskuteras i mer detalj på nästa sida.
Den sista utmaningen var att hitta en lämplig nivå på karaktärsanalysen som
tillmötesgår kommunens krav på underlagsmaterial. Ett stort antal karaktärsområden kan innebära för mycket material att gå igenom och för många olika
riktlinjer att förhålla sig till. Å andra sidan riskerar ett litet antal att bidra till ett
generellt och svagt underlag för att vägleda beslutsfattare.
Den slutliga indelningen resulterade i 12 karaktärsområde inom vilka en djupare
analys genomförs genom att kartlägga värdena och deras sårbarhet för förändring (se kartan till höger).
Varje område presenteras genom fyra eller fem kartor med stödjande text och
bilder som visar:
•

Landskapets egenskaper

•

Landskapsvärdena

•

Historiskt kartöverlägg (sekelskiftskartan om underlägg på dagens ortofoto)

•

Skogsutbredning

•

Särskilda kulturhistoriska värden

1

Duveds by och Forsa

7

Mullfjället

2

Sällbacken

8

Åre skidområde

3

Södra Duved

9

Björnänge och Svedje

4

Tegefors

10

Björnen

5

Tegefjäll

11

Så och Såböle

6

Ullån

12

Sätteråsen

Till slut sammanfattas känsliga egenskaper av de 5 kartorna till en sjätte karta
•

Kännetecken, känslighet för förändringen och potential.

Vad de enskilda aspekter/egenskaper som visas i kartorna betyder och ska tolkas utvecklas mer i detalj på de följande sidorna.
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Analyskarta förklarade - Landskapets egenskaper

500

Med denna karta lyfts landskapets markanvändning fram enligt GIS mapping bas ”GSD_Fastighetskartan”. Här visas skogstyper och öppen mark och
400

vattendrag för att för en uppfattning av funktioner i dagens landskap.
Stadsbildsegenskaper kartläggs också när det gäller rörelse och rumslighet. Bar-
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riärer och stråk plus element som bidrar till orienterbarhet utpekas till exempel
som landmärke, siktlinjer och utsiktspunkter. Eftersom Åre kommun har ett mål
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Proﬁl X
GIS-analysen har också använts för att identiﬁera den beﬁntliga bebyggelsens
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täthet. Till detta har lagts ett försök att ”ringa in” hur byggnader grupperas för

För de som upplever platsen från ett fordon/tåg i rörelse beror upplevelsen på

att förstå bebyggelsemönster i ett karaktärsområde. Kartorna stöds av foto vilka

Enligt Åres ÖP: ” Upplevelsen av kulturlandskapet bidrar till kommunens iden-

avskärmning/öppenhet av landskapet, fordonets hastighet, syftet med resan

försöker tydliggöra egenskaper som utpekas i kartorna.

titet, invånarnas livskvalité och boendemiljö samt stärker besöksnäringen. Vid

och resenärens förväntningar på utsikten.

åtgärder och exploateringar ska hänsyn tas till kulturvärdena i landskapet. ”
Eftersom topograﬁ är så framträdande i landskapet annoterade proﬁler genom

Man kan inte vara uttömmande avseende upplevelse inom ramen för denna

varje karaktärsområde presenteras bredvid kartan för att ger ökad förståelse av

När det gäller utsiktsplatser för att se landskapsbilden på avstånd - i detta fall

rapport, men vi har försökt identiﬁera i huvudsak stråk och plaster varifrån man

landskapets uppbyggnad och vilka beﬁntliga stråk ﬁnnas varifrån man kan upp-

förslagsvis från sluttningarna ovanför - uppfattas landskapets helhet, ett otroligt

uppleva Åredalen. Utöver detta har siktlinjer valts ut för att vara representativa

leva landskapet.

stor landskapsrum, Åresjöns dominans och bebyggelsens mönster i dalbotten.

för vyer i omgivningen och deras sammansättning samt kvalitet där ofta kulturellt viktiga värden kan ses i landskapet. Dessa platser har ibland valts utifrån

Upplevelse

I jämförelse kan man stå nere i dalbotten utan vattenkontakt, där stora fält do-

sin egen kulturella betydelse, till exempel en vy från en historisk väg, eller en

Ett syfte med landskapsanalysen är att identiﬁera platser i omgivningen från vil-

minerar bilden som punkteras med småskaliga gårdar som blickfång - en mer

plats där motiv för ett historiskt vykort eller foto är vanligt förekommande.

ka man kan uppleva landskapet såsom vägar, gator, vandringsleder, skidbakar,

intim miljö i en helt annan skala.

bostadshus samt andra öppna offentliga platser.
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Analyskarta förklarade - Landskapsvärdena
Känsliga stråk
Vi har försökt att placera en objektiv hierarki/känslighet på platser som man
kan uppleva landskapet ifrån. De personer som är mest känsliga för visuella
förändringar i omgivningen anses vara boende i närområdet och de som vistas
på platsen under någon fritidsaktivitet och vars huvudsakliga intresse är att just
njuta av landskapet.
Under känsliga stråk har vi därför tagit med platser där vyn är av stor betydelse
för betraktaren - kända utsiktspunkter, betydelsefulla siktlinjer, informella rekreStrukturell Skog

ationsområden t.ex vandringsleder samt lokalvägar kända för sina natursköna

Skog och skogsområden fyller många funktioner ur ett landskapsbildsperspek-

vyer som lokalboende också använder för promenad och att rasta hund eller

tiv. Skogen kan till exempel fylla en funktion som avskärmning invid och mellan

häst.

bebyggelseområden, den formar tydliga element och avgränsningar mellan oliMed denna karta lyfts särskilt värdefull landskapselement fram från Karta 1.

ka miljöer och då den växer på höjder bidrar den till karaktärsskapande siluetter.

Platser där vyn är av mindre (dock inte obetydlig) vikt för betraktaren inkluderar
järnvägar, formella rekreationsområden t.ex. skidbakar, även delar av E14 där

Exponerade Landskapsrum

Inom analysområdet är stora områden bebyggelse gömda från vägbanor och

många människor, trots att man reser i snabb fart, kan uppskatta och uppleva

Enligt Åres ÖP: ”Det öppna odlingslandskapet visar ett kulturlandskap format av

andra stråk av en buffertzon av träd vilket bidrar till att Åredalen fortfaran-

landskapet de reser genom. Utblicken/upplevelsen från E14 är dock väldigt

äldre tiders jordbruk och åskådliggör delar av kommunens historia. Det öppna

de uppfattas som grön och bitvis kanske oexploaterad trots extensiv och tät

blandad när man färdas längs denna sträcka. På håll reser man uteslutande

odlingslandskapet ska, så långt möjligt, skyddas från förändringar som påtagligt

utveckling på några platser. Också träd som ligger ”bakom” byggnader ofta i

genom skog med ett väldigt begränsat upplevelsevärde men ibland får man en

kan påverka riksintressena.”

form av skogsbryn fyller en viktig funktion. Mot ett skogsbryn kan bebyggelsen

spektakulär utblick över Åredalen i sin helhet eller av vyer över mindre öppna

absorberas bättre i landskapet än om den ligger ute i öppen mark. Andra skogs-

landskapsrum. Oftast har man enbart utblick mot sjösidan då bergssluttningar

Detta landskap är värdefullt utifrån både en kulturhistorisk aspekt och ett land-

dungar bidrar till ett områdes karaktär genom att de accentuerar topograﬁn eller

och skog skymmer sikten i motsatt riktning. Detta står i kontrast till upplevelsen

skapsbildsperspektiv. Värdena överlappar varandra och bildar ett relativt lättläst

deﬁnierar ett landskapsrum.

från den gamla Årevägen och järnvägen. Eftersom man reser genom den ﬂackare dalbotten får man utblick åt båda hållen och därmed en annorlunda upplevelse

landskap. Dagens landskap med sammanhängande öppna landskapsrum tydligt kopplade till spridda gårdar gör det möjligt att förstå varför det ser ut som det

Kanske är ändock den viktigaste funktionen av skogen inom Åredalen den skog

av landskapet. Här reser man genom befolkade områden och förbi gårdar vilka

gör. Det tydliggör topograﬁn, och reﬂekterar de underliggande jordarterna. Den

som ligger på de lägre fjällens höjder och där bidrar till att bilda en samman-

bidrar till en mer detaljerad förståelse för nyttjandet av landskapet då man färdas

ﬂacka marken i dalgången är den naturliga platsen för röjning och jordbruk. De

hängande mjukt böljande siluett där skogen och berget möter himmelen. Den

i lägre hastigheter.

öppna rummen erbjuder också siktlinjer mot fjällen, sjön och mellan landskap-

skog som följer bergskammarna accentuerar fjällens mjuka former och bidrar

selementen - från både när och fjärran. Detta bidrar till orienterbarheten och ger

till kontrasten med Åreskutan, Mullfjället och de andra höga fjällen med kala

För att täcka upplevelsevärdena från dessa platser har siktlinjer tagits över från

en djupare förståelse av de fysiska och visuella kopplingarna inom landskapet.

toppar. Skogen förstärker upplevelsen av topograﬁn och bryts bara på enstaka

karta 1 för att representera upplevelse och känslighet för förändring från dessa

håll av någon enstaka byggnads tak. Några av dessa beﬁntliga skogsområden

stråk.

Desto mer exponerade dessa rum är ju mer bidrar de till landskapsbilden.

anses som särskilt värdefulla och visas i karaktärsområdeskartorna.
Åar och vattendrag redovisas också som känsliga stråk då de har ekologiska

Därför har rum som kan vara upplevda från många stråk och platser tagits fram
som särskilt värdefulla.

Ny utveckling måste dock ta hänsyn till hur skogen ska användas för att bidra
till att antingen få ny bebyggelse att smälta in, eller avskärma den. Särskild vikt
bör läggas vid hur nytillskott upplevs och ser ut på långt håll, och från många
vinklar, för att säkerställa att de inte bryter mot fjällsiluetten eller kommer att
dominera över den omgivande grönskan.
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och upplevelsemässiga värden.

Analyskarta förklarade - Historiskt kartöverlägg

Analyskarta förklarade - Skogsutbredning

Som grund för den kulturhistoriska analysen krävs kunskap om hur miljön har

Då föreliggande analys omfattar ett geograﬁskt omfattande område har den

sett ut och fungerat genom historien. För att erhålla denna kunskap och förstå-

historiska kartanalysen fått ske på en övergripande nivå med syfte att fånga upp

else har skifteskartorna för Åredalen analyserats och kartöverlägg har kreerats

de stora dragen. En viktig aspekt har varit att identiﬁera inägomarkens utbred-

i GIS.

ning (åker och äng som i modern tid ofta helt omvandlats till odlingsmark) för att
kunna jämföra denna med utbredningen av dagens öppna landskap.

1700-talets enskifteskartor har jämförts med storskifteskartorna från 1800-talets
första decennier och laga skifteskartorna från mitten eller slutet av 1800-talet.

Det har också varit viktigt att identiﬁera de historiska bebyggelselägena och de

1700-talskartorna visar enbart en schematisk bild av var gårdsbebyggelsen är

historiska gårdarna som omnämns i det skriftliga källmaterialet. Andra viktiga

placerad, hur många hemman den omfattar samt utbredningen av inägomarken

aspekter som framkommit vid kartanalysen har till exempel varit gränsdragning-

Ett kartöverlägg har skapats mellan 1960-talets ﬂygfoto och dagens registrera-

i form av åker och äng. Ibland visar kartorna också om åkern användes för en-,

ar, många av dessa kan fortfarande avläsas i landskapet, samt äldre vägdrag-

de markanvändning (Lantmäteriet) för att identiﬁera huruvida skogen har brett

två-, eller tresäde.

ningar som fortfarande bevaras.

Enskifteskartorna är mer verklighetstrogna och mer detaljerade i form av bebyg-

Bristen på kartor från tidigt 1900-tal har tyvärr lämnat vissa vita ”ﬂäckar” i analy-

gelselägen och bebyggelsens omfattning och utbredning. Likaså är markens

sen då det så att säga fattas viktiga pusselbitar över denna periods utveckling.

kvalité och beskaffenhet mycket mer detaljerad.

1960-talets ortofoto har också fungerat som en historisk källa liksom det rika

ut sig över tidigare öppna marker. I detta sammanhang hade det varit värdefullt
att också kunna jämföra med en karta från till exempel tidigt 1900-tal för att se
utvecklingen i ett längre perspektiv. Bristen på kartmaterial från denna tid har
dock tyvärr omöjliggjort detta. Analysen blir relativt grov eftersom den registrerade markanvändningen är en grov klassiﬁcering.

bildmaterialet tillgängligt i Jamtlis bilddatabas. På det historiska kartöverlägget
Laga skifteskartorna omfattar inte bara en detaljerad beskrivning av inägoma-

har äldre vägdragningar markerats, de äldsta bebyggelselägena som fortfaran-

kens användning och bebyggelsens läge vid inledningen av förrättningen utan

de nyttjas, fornlämningar samt Jamtlis byggnadsinventering av särskilt värdefull

ﬁkanta markavsnitt skett inom samtliga karaktärsområden. Trots detta är den

också utägomarken och byns tillhörande skogsområden med mossar och myrar

bebyggelse.

gamla åkermarken fortfarande i huvudsak öppen. På många håll har modern

särskilt noggrant utmärkta (dessa var viktiga slåttermarker). I dessa kartor blir

Det kan dock konstateras att bara sedan 1960-talet har igenväxning av signi-

bebyggelse också trängt undan skog och bidragit till att ﬂytta skogsbrynen hö-

det särskilt tydligt hur hela landskapets alla möjligheter till försörjning nyttjades.

Tillsammans bildar detta ett exempel på områdets historiska nyttjande och visar

Varje gård ﬁck efter laga skiftet dels inägomark , dels skogs- och fjällmark på

de viktigaste kvarvarande spåren från historien.

både den norra och den södra sidan av älven/sjön. Olika delar av landskapets
resurser användes för att komplettera det förhållandevis magra jordbruket.
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gre upp på fjällsluttningarna.

Analyskarta förklarade - Särskilda kulturhistoriska värden
På några enstaka ställen inom analysområdet ﬁnns fortfarande en mycket
typisk landskapssiluett bevarad. Med detta menas att fjällets naturliga sluttning
ner mot älven/sjön fortfarande är synlig och förstärkt av att bebyggelsen (oftast äldre) är anpassad till sluttningen istället för att marken har schaktats och
anpassats till bebyggelsen.
Detta var det enda möjliga sättet att bygga i den kuperade terrängen åtminstone
fram till 1930/40-talet. Därefter har ekonomiska och tekniska möjligheter gjort
det försvarbart att istället anpassa marken till bebyggelsen vilket på många håll
har resulterat i skarpa schaktslänter, stödmurar och förlorade visuella samband
över större sammanhängande områden.
På de platser som hittills inte omfattats av några mer omfattande urschaktningar
är få och de har därför tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde då de visar på
en för området speciell bebyggelsestruktur.

Slutligen har en karta producerats som visar på särskilt kulturhistoriskt värdefulla landskapsrum och viktiga historiska siktlinjer och samband. På några
enstaka platser har en så kallad ”siluett” pekats ut också pekats ut som särskilt
kulturhistoriskt värdefull.
Kulturhistoriskt värdefulla landskapsrum är områden som fortfarande visar
historiska dimensioner i landskapet och som bedöms som bättre bevarade.
Här samspelar historisk bebyggelse med fortfarande bevarade öppna landskap
(ibland brukade, ibland inte) på ett sätt som ger en inblick och möjlighet att
förstå hur miljön användes och brukades innan 1900-talets modernisering och
rationalisering av jordbruket påbörjades och Åredalens turistepok satte igång på
allvar.
Historiska siktlinjer och samband syftar till att visa till exempel på hur en gård
hör samman med sina odlings-, och ängsmarker, eller hur kontakten med vattnet alltid har varit viktig. Det är viktigt att undvika att bryta dessa siktlinjer med

Kulturhistoriskt värdefulla landskapsrum är områden som fortfarande visar

till exempel tillkommande bebyggelse eftersom de försämrar möjligheten till

historiska dimensioner i landskapet. Foton ovanför: Nils Thomasson, Jamtli
fotosamlingar

historisk läsbarhet hos landskapet.
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Analyskarta förklarade - Kännetecken, känslighet och potential

Varje karaktärsområde avslutas med en karta där känsliga egenskaper, känne-

Avgörande för bedömningen av om en förändring kan innebära påtaglig skada el-

tecken och känslighet framgår. Där har landskapskaraktärsanalysen vägts sam-

ler inte är i hur hög grad platsen fortsatt karaktäriseras av eller har förutsättningar

man med den kulturhistoriska analysen. På kartan ses dels de lila områden som

att återspegla det (riksintressanta) kulturhistoriska sammanhang som

bedömts som särskilt kulturhistoriskt värdefulla, dels de orangea landskapsrum

varit präglande. Samma bedömningsgrund tillämpas också utanför riksintresse-

som är särskilt väl exponerade från viktiga och väl frekventerade plaster inom

na men då utan att kulturmiljövärdena och landskapsvärdena har ett riksintres-

analysområdet. De kulturhistoriskt intressanta områdena bär alla på ett kun-

sant värde. Det kan då inte heller bli frågan om ”påtaglig skada” på dessa. Till

skapsvärde i den bemärkelsen att de vittnar om historisk tid och bidrar till möjlig-

exempel återspeglar jordbruksmark olika tiders kontinuerliga nyttjande av en viss

heten att uppleva historiska dimensioner i landskapet, men på de platser där den

plats och är därför känsliga för tillägg som förändrar och bryter mot denna verk-

lila kulören sammanfaller med orangea områden är de kulturhistoriskt värdefulla

samhet, och är motsvarande också mer tålig för förändringar som har med denna

områdena också väl exponerade landskapsrum med betydelse för den övergri-

verksamhet att göra eftersom det då är en nutida förändring som blir en del av

pande landskapsbilen i Åredalen.

en historisk process.

Utöver denna sammanvägning av analyser har på kartan märkts ut viktiga geo-

Exempel på aspekter som kan skada och påverka kulturmiljövärden och land-

graﬁska landmärken (bergsryggar, höjder, forsar, tjärnar, skogsområden) som

skapsbildsvärden är brutna och ändrade sammanhang, rumsligheter, orientering

tjänar som viktiga ”hållpunkter” i landskapet och bidrar till igenkänning och orien-

eller andra aspekter av den visuella upplevelsen av miljön kan påverkas på ett

terbarhet både i nutid och historiskt sett.

sådant vis som inverkar negativt på möjligheterna att förstå och uppleva miljön. Det kan också handla om nytillskott som påverkar kulturmiljöns skalor, for-

Till kartorna hör texter som deﬁnierar typiska karaktärsdrag i området samt varför

mer och karaktärsdrag på ett sådant vis som negativt inverkar på läsbarheten.

och från vad landskapstypen är känslig för förändring.
Potential
Känslighet

Under rubriken potential ges en beskrivning av olika typer av utveckling som kan

Olika områden är olika känsliga. Trots att inte alla karaktärsområden ligger inom

rymmas inom området med hänsyn till beﬁntliga kulturmiljö- och landskapsbilds-

riksintresse för kulturmiljövården har de metoder som föreslås i RAÄ:s handbok

värden. Resonemangen är övergripande och varje enskilt fall måste alltid detalj-

för riksintressen legat till grund för bedömningarna av miljöns känslighet och tå-

studeras ytterligare i kommande detaljplane-, och bygglovsprocesser.

lighet.
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