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1 Inledning 

Förstudien vill visa hur naturvärdena kan bibehållas och förstärkas samtidigt 

som områdets attraktionsvärde för rekreation och som besöks- och utflyktsmål 

ökar. Den kartlägger behovet av, och ger förslag på, konkreta åtgärder - ett 

långsiktigt arbete som behöver tas i etapper. 

 

Det är framför allt det stadsnära Hovranområdet med naturreservaten Stadssjön 

och Lilla Älvgången som står i fokus, men förstudien gör även nedslag i 

angränsande våtmarker inom CW-området. 

 

En utveckling av området kan ge ökade försörjningsmöjligheter för 

köttproduktion, markskötsel och underhåll, stärka det befintliga privata 

näringslivet inom mat, logi och detaljhandel samt ge förutsättningar för 

entreprenörskap inom besöks- och turistnäringen.  

 

Miljömålen  Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag samt  Ett 

rikt odlingslandskap påverkas positivt. Genom att ”bevara genom brukande”, 

gynna dem som bor och verkar i området, vara en resurs för skola och utbildning 

samt bidra till en bättre folkhälsa ligger utvecklingen av området helt i linje med 

en långsiktigt hållbar utveckling.  

Förstudien har genomförts som ett LEADER-projekt under 2013-2014. 

Stiftelsen för Hovranområdet har varit projektägare. Hedemora Näringslivsbolag 

har hjälp till med ansökan och Hedemora kommun har bidragit i arbetet.  

Bilderna är tagna av Peter Sennblad om inte annat anges. 

 

Tack till alla ideella krafter som bidragit med engagemang och kunnade! 

 

Hedemora i december 2014 

 

Peter Sennblad  Barbro Sterner 

Projektledare   Samordnare för hållbar utveckling 

peter.sennblad@hedemora.se barbro.sterner@hedemora.se 

 

 

 

 

 

mailto:peter.sennblad@hedemora.se
mailto:barbro.sterner@hedemora.se
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1:1 BAKGRUND 

 

Pärlan i Hedemora kommun 

Hovranområdet är ett fantastiskt våtmarksområde i Hedemora kommun. 

Området sträcker sig från Myckelby i norr till Grådö i söder, och utgörs av 

Dalälven, dess intilliggande sjöar, samt selsjön Hovran.  

Området är unikt genom sitt läge, stora möjligheter för god tillgänglighet finns 

och delar av Hovran ligger stadsnära. På promenadavstånd från Hedemora 

centrum når man ett område som med rätt utveckling skulle kunna vara ett 

lättillgängligt rekreationsområde för ortbor och turister. Med cykel eller bil når 

man ännu fler vacka platser med sevärd natur. 

 

Vy över Brunnaön innan restaureringen av strandängarna. Foto: Copyright Nedre Dalälven 

Ett rikt fågelliv 

Hovranområdet är en av Mellansveriges viktigaste lokaler för rastande 

och häckande fåglar. Här finns en säregen artsammansättning med häckning av 

både sydliga och nordliga arter. Mer än 100 fågelarter häckar här regelbundet 

och långt fler har någon gång påträffats.  

Det är framförallt på grund av det rika fågellivet som Hovranområdet är med på 

listor över Europas och världens mest unika och betydelsefulla våtmarker. 

Området är utpekat som CW-område (Convention of Wetlands, Ramsar), och 

inom området finns både Natura 2000-områden och flera naturreservat. I de 

stadsnära delarna finns naturrreservaten Lilla Älvgången på 63 ha (1964)  

Stadssjön på 50 ha (2011). Stackharen, en ö på 43 ha (1959) är svår att ta sig 

fram på. Brunnaön är på väg att bli ett nytt naturreservat i området.  

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/naturresvaten/hedemora/Pages/default.aspx 

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/hedemora/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/hedemora/Pages/default.aspx
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Artrika fiskevatten 

Hovranområdet är inte bara känt för sitt rika fågelliv, även det fina fiskevattnet 

är vida omtalat. Hovran ingår i Nedre Dalälven, som av många anses vara ett av 

Sveriges mest kompletta fiskeområden. Här finns ett 30-tal olika arter, med 25 

arter i Hovranområdet. Framförallt är det gädda, gös och abborre som är de stora 

attraktionerna. Även harr och öring finns i mindre bestånd.  

Spännande växtlighet 

Även för botaniker är Hovranområdet intressant. Eftersom det ligger utmed den 

naturliga norrlandsgränsen, Limes Norrlandicus, så möts här sydliga och 

nordliga arter i en härlig mix. Krusnate, kalmus, ängsruta och den rödlistade 

arten bågsäv samt mandelpil är några av de ovanliga arter som växer i området.  

Restaurering pågår 

Trots att området är utpekat som skyddsvärt förfaller dess naturvärden i stora 

delar. Eftersom mycket av områdets naturvärden är kopplade till 

odlingslandskapet krävs kontinuerlig skötsel för att upprätthålla värden. 

Strandängar har tidigare använts till slåtter och bete. När de växer igen hotas 

artrikedom och biologisk mångfald. Restaureringsarbete har genomförts eller 

pågår i några områden, bland annat i naturreservaten Lilla Älvgången och 

Stadssjön, där stora delar nu betas. För att återställa och bibehålla tidigare 

naturvärden behövs – förutom restaureringsinsatser – även långsiktig skötsel 

såsom röjning, slåtter och utökat bete.  

I området finns värdefulla bestånd av strandlövsskog, bestånd som behöver ingå 

i en bevarandeplan.  

Det är inte bara flora och fauna som missgynnas av den igenväxning som sker, 

även besökare lider av det förbuskade landskapet. Vägnätet gör att man relativt 

enkelt kan förflytta sig mellan platser, men väl där är det svårt att röra sig i 

naturen. Fågeltorn bidrar till en utblick över vattenspegeln, men åtgärder för att 

komma nära saknas. Det finns ingen tydlig entré in i området. Stigar och leder 

som tar besökaren runt i landskapet saknas eller är dåligt underhållna.  

 

Rovdjur – hot eller möjlighet? 

Varg, björn och lo finns i det aktuella området. Tidigare har varg endast passerat 

igenom, men verkar nu vara på väg att etablera sig. Hösten 2014 rapporterades 

flitigt om ett vargpar som rört sig väldigt nära bebyggelse och även uppehållit 

sig kring bostadshus på landsbygden. Efter att en ung varghane som attackerat 

kor i Kloster skjutits, har vargrapporterna avtagit.  

För jägare och djurägare resulterar rovdjurens närvaro inskränkningar i 

sysselsättningen. De sprider oro när de rör sig i närheten av bostadshus. 

Ser man det ur ett turistperspektiv kan det faktum att Hovranområdet hyser stora 

rovdjur locka ytterligare besökare. Möjligheten att få se till exempel varg eller 

björn ger besöket en extra dimension. 
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Tillgängligt och attraktivt  

Människans behov av att röra på sig och vistas i naturen främjas genom 

tillgängliga och attraktiva utflyktsmål alla årstider. Med kompetent planering 

kan åtgärder som gynnar biologisk mångfald och höga naturvärden samverka 

med mänskliga behov och hållbar utveckling. Hovranstiftelsen har inspirerats av 

Oset i Örebro. Där har man med små medel och en kreativ, kunnig projektledare 

restaurerat våtmarksområden till gagn för både människor och natur. Skolbarn 

har fått en lärande utemiljö som är tillgängligt till fot eller på hjul.  

 

Biosfärområdet ger förstärkt status 

Älvlandskapet Nedre Dalälven utsågs av UNESCO till biosfärområde 2011. 

Biosfärområdet omfattar nio kommuner, och följer Dalälvens avrinningsområde 

från Säter i väster till havet i öster. Hovranområdet klassas som kärnområde på 

grund av sina höga natur- och kulturvärden.  Att vara ett biosfärområde innebär 

inga nya restriktioner utan bygger på befintlig lagstiftning.  

Biosfärområdet har tre huvudfunktioner – bevara, utveckla och stödja: 

- Bidra till att bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk mångfald 

- Främja en lokal ekonomisk utveckling och en samhällsutveckling som är 

ekologiskt och socialt hållbar 

- Underlätta demonstrationsprojekt, utbildning, praktik, forskning och 

miljöövervakning 
http://www.nedredalalven.se/nedredalalven/biosfaromrade/ 

 

1:2 SYFTE 

Syftet med denna förstudie är att presentera vilka åtgärder som behövs för att 

utveckla Hovranområdet till ett attraktivt landskap för ortsbefolkningen, 

samtidigt som naturvärdena, områdets tillgänglighet och attraktionskraft som 

besöksmål ökar. Förstudien har försökt ska svara på: 

- Vilka berörda aktörer finns i området?  

- Hur ställer sig berörda markägare och aktörer?  

- Vilka är områdets kärnområden avseende naturvärden/rekreation? 

- Vilka restaureringsåtgärder och vilken skötsel krävs för?  

- Vilka positiva effekter för den biologiska mångfalden kan uppnås? 

- Vilken ambitionsnivå ska gälla för området?  

- Vilka delområden ska prioriteras i första hand? 

- Hur ska åtgärder och kontinuerlig skötsel finansieras? 

- Hur ska ett tillgängligt och attraktivt rekreationsområde skapas? 

- Hur kan kontakten mellan människan och områdets naturvärden utvecklas? 

- Vad krävs i övrigt för att området ska locka turister? 

- Vem ska leda det fortsatta utvecklingsarbetet? 

- Vilka möjligheter finns att i samarbete med högskola/universitet följa delar 

av arbetet med forskning? 

 

http://www.nedredalalven.se/nedredalalven/biosfaromrade/
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1:3 METOD      

- Öppet, annonserat idémöte om Hovrans framtid 2014-01-27. 37 personer 

(markägare, föreningsliv, entreprenörer, allmänhet/politiker) deltog. 

- Uppföljande studiebesök till Oset (målgrupp som ovan). 

- Studiebesök till naturreservatet Stadssjön; politiker och nyckelpersoner. 

- Information om Hovran och projektet till flera föreningar. 

- Enkät till olika aktörer som kan tänkas ha intressen i området. 

- Samverkan med markägare och andra aktörer. 

- Samverkan med Hedemora Garpenbergs församling  

- Samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet. 

- Kommunstyrelsens strategiutskott har involverats i processen. 

- Dialog om möjligheten att implementera metodiken ”Landskapsansats” för 

kunskapsspridning och samverkan. 

- Samarbete med kommunens samordnare för hållbar utveckling. 
 

2 De stadsnära delarna av Hovran  
 

 

Utsikt norrut över Lilla Älvgången. Till höger syns ladan som föreslås bli rastplats. Till vänster anas 
grillplatsen och i mitten syns ett fågeltorn. 

Området mellan riksvägen och Hovran är med sitt stadsnära läge en mycket 

viktig resurs för invånarnas möjlighet till rekreation. Det är ett varierat 

våtmarkslandskap omgivet av jordbruksmark. Tidigare hölls markerna öppna 

genom betande djur. Idag har stora delar vuxit igen. Restaurering av markerna 

pågår, framför allt inom naturreservaten Stadssjön och Lilla Älvgången.  

I dagsläget är det enkelt att promenera, springa, eller cykla till fågeltornet vid 

Nibble, men övriga delar är inte besöksvänliga.  

Den enda offentliga entrén till området går ner till Nibble fågeltorn via Nibble 

by. Eftersom vägen inte är lämplig för biltrafik skulle det behövas en ny entré 

söderifrån. Även en entré norrifrån behövs, dels för att det ska vara enkelt att ta 

sig till de norra delarna av området utan att gå flera kilometer, dels för att folk 

ska kunna promenera genom området utan att behöva gå tillbaka samma väg. 

 



9 
 

2:1 Entré från söder 

2:1:1 Befintlig entré  

Den nuvarande entrén som går genom Nibble by är olämplig för biltrafik av flera 

anledningar. Bara att ta sig av från riksvägen är ett äventyr i sig. För den som 

kommer norrifrån och ska göra en vänstersväng finns en avfartsfil. Däremot är 

det obehagligt att, i den snabba trafiken, göra en högersväng söderifrån. 

Genom Nibble går en gropig grusväg, skyltad som privat väg. Likadant är det 

om man åker lilla vägen från Hedemora, under viadukten, för att komma upp på 

byvägen. Byborna är inte alltför förtjusta över trafiken genom byn, vilket kan 

vara förståeligt. Den branta övre delen av vägen från byn, ner över åkrarna 

spolas ur varje vår, vilket gör att bilar får svårt att passera. Dessutom är vägen så 

smal att det inte går att mötas utmed den kilometerlånga sträckan. 

 

I närheten av Nibble fågeltorn har Länsstyrelsen anlagt en fin parkering med 

toalett och informationstavla. Där finns plats för ca 10 bilar. Om vi lyckas göra 

Hovranområdet till ett riktigt besöksmål kommer inte denna parkering att räcka 

till på långa vägar. Är det dessutom så att någon ovanlig fågelart skådas i 

området kommer det bli kaos då drevet av fågelskådare ska parkera sina bilar.  

 

Även om den nuvarande entrén inte är lämplig för biltrafik fungerar den, med 

smärre åtgärder, utmärkt för gång- och cykeltrafik.  

 

Parkeringen vid entrén till Lilla 
Älvgångens naturreservat 

 

Vägen från Nibble by till parkering 
vid Lilla Älvgångens entré. 
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2:1:2 Ny bilentré  

Vid trafikplatsen i Backa där vyn över Hovran möter besökarna, föreslås en ny 

bilentré söderifrån, ner till reningsverket. Här går det att svänga av på ett säkert 

sätt. Grusvägen till reningsverket är i bra skick och tillräckligt bred för möte 

med normalstora fordon. Eventuellt kan mötesplatser behöva anläggas för att ett 

trafiksäkert möte med buss och lastbil ska vara möjligt.  

 

Trafikplatsen vid Backa ger bilisterna en fin utsikt över Hovran – förutsatt att den inte växer igen!  
Än så länge är det bara här vid trafikplatsen man kan se Hovran från riksvägen.  

 

Grusvägen till reningsverket kommer att fungera som ny infart till de stadsnära  
delarna av Hovran. 

Rastplats med information vid 

parkeringen 
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Från reningsverket till Lilla Älvgångens naturreservat finns det idag en dålig 

traktorväg. Vägens sträckning utmed åkermarker ger en trevlig naturupplevelse, 

med vacker utsikt över Hovran åt ena hållet och Broån alldeles intill åt andra 

hållet.   

 

 

Traktorvägen behöver rustas upp för att fungera som entré till området. Genom 

att lägga duk, bärlager av grövre grus, samt ett slitlager av stenmjöl får man en 

väg som fungera för gång-/cykeltrafik, samt för bil och jordbruksfordon. Där 

vägen går precis intill ån är det möjligt att anlägga utsiktsplatser genom att göra 

små ”fickor” ut från vägen. Även mot Hovran bör vägen breddas utmed en eller 

ett par sträckor på 5-10 meter så att det går att ställa upp tubkikare.  

Vid reningsverket finns det outnyttjad mark som Hedemora Energi äger (3160 

kvm). Här går det anlägga en större parkeringsplats, tillgänglig även för buss. 

Enda nackdelen med denna placering, förutom att det är en bit att gå till 

fågeltornet, är att besökarna riskerar att mötas av en obehaglig lukt från 

reningsverket direkt de kliver ur bilen. Det är inte alltid det luktar och det är inte 

mycket, men det kan ändå försämra besökarnas första intryck av området.  

 

Alternativ parkeringsplats är lilla åkern utmed ån, strax norr om reningsverket. 

Man kommer både närmare fågeltornet och längre ifrån reningsverket. Åkern är 

privatägd, och frågan om upplåtelse av mark har inte ställts till ägaren.  

Utöver parkeringen vid reningsverket är det även möjligt att anlägga en mindre 

parkering där vägen når reservatet. Detta skulle vara en utmärkt plats för 

handikapparkering. När evenemang ordnas vid fågeltornet är det bra med en 

parkering nära intill för transport av material. Detsamma gäller för en eventuell 

besöks-/undervisningsbyggnad (se längre fram i texten). När skolan ska bedriva 

verksamhet i området underlättar det avsevärt om de kan köra allt material direkt 

till undervisningsbyggnaden. 

 

Traktorvägen från den tilltänkta entrén från reningsverket till fågeltornet.  
Höstregn och högvatten bidrar till att vägen blir sönderkörd. 
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2:1:3 Besöksbyggnad 

Ur flera aspekter finns det behov av en byggnad i området. Skolan behöver en 

byggnad där de dels kan bedriva undervisning, dels kan förvara undervisnings-

material. Den lokala fågelklubben kommer att behöva en lokal för att kunna 

genomföra ringmärkning av fåglar, vilket har diskuterats under flera år. 

Dessutom behövs ett ”besökscentrum” där besökare kan fika, vila, skåda fågel, 

och ta del av information och utställningar. Byggnaden måste ha en unik 

utformning, så att besökarna minns att de har varit i Hovranområdet. Dessutom 

bör den ha en stor öppen planlösning med få fasta väggar, och ha ett utrymme 

för redskap och ringmärkning. Byggnaden bör vara upphöjd dels för att klara 

eventuella översvämningar, och dels för att förbättra utsikten. 

 

 

En utmärkt plats för en sådan byggnad finns ca 100 meter söder om fågeltornet, 

ut mot Hovran alldeles i kanten av åkern. Här har man en fantastisk utsikt över 

Hovran och Brunnaön, man kan se fåglarna på nära håll eftersom en mosaik av 

vatten, öar och ruggar finns alldeles utanför byggnaden, samtidigt som man 

omgärdas av många olika naturtyper.   

Byggnaden ligger också så pass nära Hedemora att skolungdomar kan ta sig hit 

för att ha undervisning här. Området ger stora möjligheter till studier av olika 

miljöer samt växt- och djurgrupper.  Eftersom avståndet till både fågeltornet och 

södra parkeringen är litet kommer bilburna besökare lätt kunna ta sig till 

byggnaden, även besökare med rörelsehinder. Markägaren ställer sig positiv till 

att kommunen går vidare med planerna. 

 

Här i åkerkanten skulle en besöks- och undervisningsbyggnad kunna placeras.  
Nära till vattnet, parkering och fågeltorn, men även möjligt för eleverna att cykla från stan. 

 



13 
 

Nedan en idéskiss på besöksbyggnad. Att byggnaden är utformad som en båt gör 

den både mer spännande som besöksmål, i synnerhet för barn och ungdomar, 

samtidigt som den blir utmärkande för Hovranområdet. Dessutom gör 

utformningen att besökarna kommer längre ut i vattnet och närmare fågellivet. 
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2:2 Ny entré från norr 

För att kunna besöka det kommunala naturreservatet Stadssjön utan att behöva 

vandra flera kilometer behöver en entré anläggas i anslutning till Hamre 

återvinningscentral (ÅVC). Eftersom Hedemora Energi (som äger ÅVC) inte vill 

ha sopor lämnade vid grinden, är infartsvägen stängd med bom utanför öppettid.  

Behov av entré med rastplats 

Som nordlig entré till de stadsnära delarna av Hovranområdet kan den gamla 

vägen norr om ÅVC användas. Cirka 500 meter norr om dagens infart till ÅVC 

finns en förfallen lada. Vid ladan ligger infarten till grusvägen som löper 

söderut, till det område som idag delvis används som snötipp. Vägen har en 

mycket trevlig sträckning genom jordbruksmarkerna och skulle, med vissa 

åtgärder, bli en mycket fin del av entrén. Dels behöver vägen ny beläggning, 

dels måste mötesplatser anläggas eftersom vägen är relativt smal. Alternativt 

breddar man den cirka 350 meter långa sträckan. 

Invid Hamre ÅVC har kommunen sin snötipp. Den nordligaste delen av 

snötippen, som ligger på Hedemora energis mark, skulle kunna kombineras med 

anläggning av parkeringsplats (ev. endast sommartid). Här finns plats för relativt 

många bilar, beroende på hur stor yta man väljer att iordningsställa. Med rätt 

utformning av nedfarten från vägen till parkeringen kan även buss parkera här. 

Dessutom finns det gott om plats för bänkar och bord för besökare att vila eller 

fika vid, samt för informationstavlor och liknande. 

 

Utsikten mot söder, där Hedemora energi har sina ask- och grushögar, går att 

skärma av med träd och buskar. Det är dessutom fullt möjligt att med enkla 

insatser anlägga små dammar vid entréområdet, vilket gör det betydligt mer 

välkomnande och spännande. 

 

2:3 Stadsnära strövstigar 

För att området i och kring naturreservaten Lilla Älvgångens och Stadssjön 

verkligen ska attrahera besökare måste ett välplanerat och inbjudande system av 

vandringsleder anläggas. Folk idag vill inte behöva ta på sig stövlarna för att 

kunna promenera i ett naturområde.  

Till att börja med ska en huvudled anläggas från den nya entrén i söder till den 

norra entrén vid Hamre återvinning. När besökare vandrar på huvudleden ska de 

kunna se det mesta av det bästa som området har att erbjuda. Huvudleden bör 

vara tillgänglig för alla – till fots, på cykel, med rullstol och rollator, osv.  

 

Utifrån huvudleden bör sedan alternativa leder läggas, så att besökare dels kan 

uppleva delområden som inte huvudleden passerar, dels kan gå kortare slingor. 

Nedan beskrivs de olika delarna av vandringlederna i korthet. 
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Från parkeringen finns en lättframkomlig led som via en ramp tar besökaren till fågeltornet.  
Vid normalvattenstånd ser man inget vatten innanför vassarna, men väl en slåtteräng. 

A. Gång-/cykelanslutning Hedemora stad – dagens parkering  

Det tar det bara ca 20 minuter att promenera från Hedemora till Hovran. 

När gångstigen genom Prostmyran är färdig kommer man med lätthet 

kunna gå eller cykla till området, utan att passera större vägar eller störa 

kringboende. Vägens ytskikt behöver åtgärdas på vissa sträckor.  

 

B. Sträckan dagens parkering – Nibble fågeltorn  

Denna fina stig och bro anlade Länsstyrelsen då tornet uppfördes för ca 

10 år sedan. Stigen och nedre plan av tornet är anpassade för rörelse-

hindrade via en ramp. Stigen ger fin utsikt främst över strandängen 

närmast tornet, över delar av Hovran samt Broån åt andra hållet. 

 

C. Sträckan dagens parkering – fyrvägskorsningen Hällagrundet 

Denna del utgörs av en arbetsväg som anlagts för brukandet av 

jordbruksmarkerna på och kring Hällagrundet. Sedan ett par år ligger det 

väldigt grov stenkross som ytmaterial, vilket gör att det idag inte alls är 

trevligt att gå eller cykla på vägen. För att öka tillgängligheten måste 

vägen täckas med att finare material, så att en hård och jämn yta skapas.  

 

Dagens sträckning i sig utgör till viss del ett problem. Utsikten från 

vägen är numera fin, sedan salixodlingarna ställts om till betesmark, men 

de långa raksträckorna gör att vägen känns oändligt lång att gå. En 

kurvig och mer varierad väg vore betydligt trevligare, men tyvärr är det 

inte praktiskt möjligt att göra något åt vägens sträckning. Istället måste 

vägen göras roligare på annat sätt. T.ex. genom att fina rastplatser med 

information och aktiviteter av något slag ställs iordning och enkla 

parkbänkar placeras ut i soliga och vindskyddade lägen.   
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Grovt vägmaterial gör vägen otrevlig att gå på. Den raka sträckningen behöver lättas upp. 

 

 

Precis bortom den södra överfarten över Lilla Älvgången finns en fin 

plats för utsiktsplattform. Härifrån har man utsikt över hela Lilla 

Älvgången samt strandängarna i söder.  

Flera lador i området lämpar sig som rastplatser. Cirka 60 meter öster om 

den norra överfarten över Lilla Älvgången finns en av dessa. Genom att 

placera bänkar utmed tre av ladans väggar skulle det ges goda 

möjligheter för lä, sol och utsikt för den som väljer att rasta här. 

 

 
 

Genom att anlägga små våtmarker 
utmed vägen så blir färden mycket 
mer intressant.  
 
Här är det dock högvattnet som gett 
upphov till temporära vattenspeglar. 
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D. Sträckan fyrvägskorsningen Hällagrundet – Hällagölens utlopp 

Här passerar vägen tillbaka över Lilla Älvgången och förbi den slogbod 

med grillplats som jaktlaget gjort iordning på västra sidan. Om slogboden 

rustas (givetvis i samarbete med jaktlaget) förblir det även 

fortsättningsvis en trevlig plats att samlas på, för att t ex grilla. 

 

 
 

Från slogboden kan man antingen lägga huvudleden utmed Lilla 

Älvgångens västra kant, på den befintliga trav-/galoppbanan, eller 

fortsätta vägen framåt för att sedan ta höger på samma trav-/galoppbana. 

I dagsläget är det första alternativet trevligare eftersom man här har 

öppen utsikt, men om de planerade restaureringsinsatser genomförs vid 

Hällagölen kommer denna sträckning bli minst lika vacker.  

 

Man har redan gjort vissa våtmarksåtgärder, men ännu skiljs vägen och 

vattnet av en tät ridå av buskar och träd. Med tiden bör hela trav-

/galoppbanan göras iordning till vandringsled (vilket inte utesluter att den 

även fortsättningsvis kan användas för ridning).  

 

Om man väljer att förbättra en bit av vägen till Hälla gård samt anlägga 

en genväg genom skogen söderut kan besökare återvända till södra 

entrén utan att behöva gå samma väg tillbaka i alltför stor utsträckning. 

 

På landtungan mellan Lilla Älvgången och Hällagölen odlas idag i 

huvudsak salix. De aktuella markägarna har dock funderingar på att ställa 

om denna del till gräsvall, vilket skulle göra mycket för landskapsbilden i 

området. 

 

E. Bron över Hällagölens utlopp 

Vid Hällagölens utlopp finns en bro som har sett sina bästa dagar, det 

krävs ett visst mått av mod för att passera den. Här behövs en ny passage 

över vattnet. Eftersom avsikten med vandringsleden är att området ska 

bli tillgängligt för alla måste bron handikappanpassas. Dessutom bör den 

helst byggas så att det går att framföra häst och fyrhjuling över den. 

Eftersom det måste vara möjligt för småbåtar att ta sig mellan Hälla- och 
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Hamregölen måste bron byggas med ett visst spann så att det går att 

komma under med åtminstone en eka. Det krävs en mer komplicerad 

konstruktion för att bron ska kunna användas av rörelsehindrade. 

 

 

F. Sträckan Hällagölens utlopp – ny entré intill Hamre återvinning 

Vi lämnar nu befintliga vägar och tar oss in i det kommunala reservatet 

Stadssjön.  Här har marken under de senaste åren restaurerats till öppna 

strandängar. Markerna hålls öppna med betande nötkreatur och i 

dagsläget ingår större delen av reservatet i en enda betesfålla. För att 

besökare ska kunna passera igenom området utan att behöva komma i 

närkontakt med djuren så behöver leden läggas så att en funktionell 

fållindelning kan göras. Alternativt ”hägnar” man in vandringsleden och 

anordnar öppningar där djuren kan passera på lämpliga ställen.  

 

Huvudleden kommer att löpa öster om själva Stadssjön, förbi eller 

igenom den dunge som sparats i restaureringsarbetet. Den är otroligt 

speciell med lövsumpskog som liknar regnskog, men också med gläntor 

och ett mycket fint bryn mot sjön. Mitt i alltihop växer också en enorm 

pil, och några grova tallar. Dungen ligger på en liten höjd och i en av 

gläntorna hittar man resterna från forna tiders höslåtter. Taket av en 

hölada ligger väldigt prydligt på marken efter att resten av ladan har 

kollapsat. Här skulle man kunna anlägga en rastplats där man kan sitta 

och lyssna på alla småfåglar som håller till i lövskogen. 

 

Vissa partier utmed den tänkta leden är nästan alltid mer eller mindre 

fuktiga, vilket innebär att det bitvis kommer att behövas mer 

grundläggande arbete när leden ska anläggas. För att skapa en intressant 

och spännande vandringsled bör man inte ta det kortaste och enklaste 

vägen fram, utan istället se till var upplevelsen kan bli störst.  

 

Ett sådant ställe återfinns där leden ska passera Stadssjöns diffusa inlopp 

i norr. Istället för att bygga en enkel spång på samma ställe som den 

uttjänta som finns där idag, så bör man anlägga en ordentligt hållbar och 

estetiskt utformad väg som har en något sydligare sträckning. Genom att 

Studiebesök i Stadssjöns 
naturreservat med politiker  
och nyckelpersoner.  
Foto: Barbro Sterner 
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låta vägen svänga genom våtmarken upplevs den mycket mer tilltalande 

och spännande, samtidigt som man upplever mer under vandringen.  

Eftersom det idag är lågt och blött där vägen ska ligga måste man lägga 

upp massor som vägen kan placeras på. Om man tar dessa massor från 

omkringliggande mark kommer öppna vattenspeglar att skapas utmed 

den tänkta vägen, något som förskönar vägens sträckning ytterligare. För 

att inte vägen ska dämma området uppströms måste vägtrummor läggas i 

vägbanken. 

 

 
 

Vägen som anläggs över det våta området ska fungera både som 

vandringsled och arbetsväg, vilket löser problemet med att kunna sköta 

området maskinellt. I dagsläget finns ingen vettig arbetsväg till den yttre 

delen av Stadssjöns naturreservat. För att ta sig dit måste man passera 

flera åkrar och ha tillstånd av markägare. 

 

Väl inne på fast mark igen, väster om sjön, bör huvudleden gå utmed 

åkerkanten söderut. I hörnet av åkern, där de för övrigt finns en bra plats 

för ett utsiktstorn, ska leden vika av västerut mot deponin.  

 

Utöver vandringsleden på åkern, som även kommer att fungera som 

arbetsväg, kan en spång anläggas igenom den kommunägda 

lövsumpskogen som ligger alldeles intill. Att bygga en spång genom 

skogen ger en spännande promenad i den täta lövskogen, som en kontrast 

mot den i huvudsak mest öppna miljö som leden i övrigt löper igenom. 

 

Runt deponins nordöstra del löper det en gammal traktorväg som ansluter 

till en liten arbetsväg norr om Hamre ÅVC. Vägarna är idag väldigt 

dåliga, men med dikningsinsatser och grusbeläggning kommer de att 

fungera bra både som vandringsled och arbetsväg. 

 

G. Gång-/cykelanslutning norra entrén – Hedemora stad  

Från vandringsledens norra ände till Hedemora stad finns en gammal väg 

som med viss upprustning skulle fungera utmärkt som gång- och 

Kombinerad arbets- 
och cykelväg som 
anlagts genom 
våtmarksområde  
i Örebro. 
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cykelväg. Vid rondellen i Hedemora finns redan en passage för just 

cykel- och gångtrafikanter. 

 

3 Grådö Skans     

Grådö Skans är en historiskt viktig och betydelsefull plats. Här fanns en 

fornborg/befäst gård redan på 1300-talet. Platåer och vallgravar finns fortfarande 

kvar. Även efter att den befästa gården försvann har Grådö Skans haft stor 

betydelse.  Här fanns också sedan långt tillbaka ett vadställe för att ta sig över 

älven. 

Redan under medeltiden var älven en viktig transportväg i järnhanteringen. 

Grådö Skans låg vid skärningspunkten mellan Dalarnas två viktigaste 

kommunikationsleder, Dalälven och Badelundaåsen. Grådö Skans hade ett 

strategiskt läge för de tunga malmtransporterna till de talrika medeltida 

hyttbyarna oavsett det gällde malm från Norberg, Bispberg eller Vikaberg (ung 

nuvarande Garpenberg). Ända in på 1800-talet togs Norbergsmalm till Grådö, 

där den omlastades på pråmar för att via älven forslas till masugn norrut i 

området.   

Intill Grådö Skans finns en väl iordninggjord rastplats direkt i anslutning till 

Riksväg 70. Rastplatsen har ett mycket strategiskt läge och är den mest naturliga 

platsen för information om Hovranområdet för bilresande söderifrån. Antalet 

fordon per dygn uppgår till storleksordningen 10 000. En mycket stor del av 

semestertrafiken till övriga Dalarna passerar här. Under senare år har rastplatsen 

av olika anledningar varit avstängd.  

Rastplatsen har ett utmärkt läge för iläggningsramp för båtar. Detta skulle 

avlasta hamnen strax uppströms i Grådö och bidra till att utveckla 

tillgängligheten för båt och fiske i Hovranområdet. 

Från rastplatsen kan också enkelt en kort promenadstig anläggas under bron så 

att Grådö Skans blir tillgänglig för besök, vilket den inte är idag på grund av av 

Riksväg 70. Självklart ska också informationstavlor om Grådö Skans sättas upp. 

 

4 Angränsande våtmarker 

Här följer en beskrivning av flera våtmarkslokaler i CW-området. Det 

genomgående temat är behovet av att röja busk och sly, hålla marker öppna, 

reglera vattennivåer, öka tillgängligheten och rusta/anlägga parkerings-, utsikts- 

och rastplatser. Mycket har redan åtgärdats/ska åtgärdas genom EU-medel.   

H. Holmsjöarna  

Strax sydöst om Hamre övningsbana ligger Stora och Lilla Holmsjön. Stora 

Holmsjön kan man än så länge skönja från Långshyttevägen, men snart har 
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buskagen vuxit sig så stora att det inte är möjligt att se vattnet. Stränderna kring 

de båda sjöarna är i dagsläget mycket igenvuxna, och marken är tuvig. En 

restaurering av området skulle resultera i en tilltalande landskapsbild, och 

strandängar som skulle locka många fågelarter. Huvuddelen av området skulle 

lämpa sig väl för bete med nötkreatur, men vissa delar skulle även kunna nyttjas 

för slåtter. Redan idag slåttras ett område väster om Lilla Holmsjön. Öster om 

sjöarnas utlopp, som utgörs av en å mellan Lilla Holmsjön och Dalälven, 

återfinns ett fint och varierat skogsparti. Genom varsam huggning och bete 

skulle luckigheten och variationen kunna förstärkas, för att skapa en vacker 

skogsdunge för folk att besöka. 

Området är tillgängligt med bil, men vägen skulle behöva ses över och en 

parkering anläggas. Samma väg gäller för fotgängare eller cyklister, och för 

dessa är det möjligt att, via småvägar förbi Älvnäs, nå Viks bro. Det vore också 

önskvärt att med hjälp av en strövstig/cykelled binda ihop detta område med 

Stadssjöns naturreservat. 

I. Rudsjön  

Det här området hittar man väster om Långshyttevägen, strax norr om 

avtagsvägen mot Garpenberg. Området utgörs av en dikeskorsning och marken 

däromkring. Marken, som angränsar till åkermark, höggs för ca fem år sedan. 

Kvar lämnades glest ställd björk. Eftersom diket uppströms avvattnar flacka 

åkermarker är det svårt att göra några stora våtmarksåtgärder här. Det är dock 

fullt möjligt att restaurera markerna, antingen till betesmark eller till slåttermark. 

Ska marken nyttjas för slåtter bör flertalet träd tas ned innan marken fräses. Ska 

området enbart betas kan en del träd sparas, men fortfarande bör en huggning 

utföras. Det mesta av den busk som kommit upp sedan senaste huggningen, 

behöver tas bort. 

J. Flacken 

Flacken ligger utmed Långshyttevägen, vid Örängarna. Tills 2013 var Flacken 

en ytterst liten sjö mitt i jordbrukslandskapet. Under de senaste årtiondena har 

sjön slammat och vuxit igen. Runt hela sjön hade ett rejält bälte av kaveldun 

etablerats, vilket gjorde att det bara i mitten fanns kvar en liten öppen vattenyta. 

Markerna närmast sjön var igenvuxna med buskar och träd, särskilt i de stora 

jordvallar som lagts upp efter dikesrensningar. Sjön syntes knappt, och det var 

heller inte någon bra lokal för våtmarksfåglar. Åkrarna runt omkring 

uppskattades däremot av gäss, tranor och svanar. 

 

Sommaren 2013 restaurerades sjön. Kaveldunsbältet rensades bort. Sjön gjordes 

större och flikigare genom att även dy och en del jordmassor grävdes bort. I 

inloppsdikena grävdes fosforfällor för att minska tillförseln av näringsämnen och 

sediment. I utloppet anlades en regleringsanordning så att vattennivån i Flacken 

kan regleras mer oberoende av nivån i älven. Tanken är att vattennivån ska 
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hållas hög under vår och höst, för att sänkas under odlingssäsongen. Längre ned 

i utloppet finns sedan tidigare en invallningspump, vilket innebär att vattennivån 

i sjön kan sänkas under den i älven. Med hjälp av munken som nu placerats i 

utloppet kan man även höja vattennivån över den i älven.  

 

Markerna runt sjön har frästs och delvis såtts in med gräsfrö och därefter hållas 

öppna genom bete med nötkreatur och får. 

 

Eftersom Flacken nu kommer bli en attraktiv lokal både för fåglar och 

fågelskådare behöver en parkeringsplats och rastplats att anläggas. Även en 

utsiktspunkt med tillhörande stig krävs för att locka än fler besökare till platsen, 

och för att dessa besökare inte ska gå och parkera där det inte är lämpligt. 

K. Fatburen  

 

Fatburen är en grund slättsjö belägen utmed Långshyttevägen. Sjön har mycket 

höga naturvärden, främst tack vare det rika fågellivet. Varje år häckar och rastar 

många fågelarter i och omkring sjön, bland annat återkommer en relativt stor 

koloni skrattmås, vilket gör att många andra arter också väljer att häcka här. 

I sjöns södra ände, alldeles intill vägen, finns ett litet fågeltorn som kommunen 

ansvarar för. Tornet ger god utsikt över de närmaste, och hittills mest intressanta, 

delarna av sjön. 

 

Större delen av markerna runt sjön betas årligen. Utmed stora vägen betar 

nötkreatur och nordsvenska hästar, medan nötboskap betar de norra delarna av 

sjön. Betesmarkerna är fria från sly och busk, men tyvärr växer själva vattenytan 

sakta igen med vassartad vegetation, framförallt kaveldun. För att motverka 

igenväxningen har våtmarksåtgärder i form av grävning och fräsning utförts 

under hösten 2014. I de norra delarna där kaveldunet hade tagit över totalt har 

andelen vattenyta ökats främst genom grävning. I sjöns södra ände har bland 

annat måsarnas häckningsöar gjorts iordning. Betesmarkerna runt sjön har 

tuvfrästs så långt ut mot vattnet som möjligt. För att minska tillflödet av 

Kommunens fågeltorn  
vid sjön Fatburen.  
Foto: Barbro Sterner 
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näringsämnen från sjön har fosforfällor anlagts i ett par av sjöns tillopp. Vid det 

nordvästra inloppet har även en mindre sidovåtmark att anlagts.  

Vid avfarten mot Smedby finns en början till en rast-/parkeringsplats. Den 

utgörs av en avfart från vägen, en jämn yta, samt en informationstavla. Härifrån 

kan man promenera cirka 100 meter till en mycket fin skogsdunge som ingår i 

betesmarken. Ungefär halva dungen domineras av lövskog, främst björk, medan 

den andra halvan i huvudsak utgörs av en granbeväxt kulle. Från dungen har 

man fin utsikt över större delen av sjön och det skulle kunna vara en fantastiskt 

fin plats för picknick. 

 

 

I dagsläget är dock varken parkeringen eller dungen gästvänlig. Parkeringen är 

tråkig och saknar skötsel, dungen omges av ett svårpasserat stängsel och väl inne 

måste man samsas med nötkreatur.  Parkeringen behöver grusas ordentligt och 

göras ordning med bord och bänkar, samt mer information. Vägen in till dungen 

behöver ordentlig beläggning och en passage över eller genom stängslet måste 

ordnas.  

 

I dungen vore det bra om den lövdominerade delen kunde stängslas in så att 

djuren tidvis kan stängas ute, dels för att besökare ska kunna vara ostörda, och 

dels för att minska gödslingen av marken. Djuren tycker mycket om att hålla till 

i dungen och de lämnar då efter sig stora mängder dynga, något som inte är bra 

för olika växter som är knutna till betesmarker. Gödslingen leder tyvärr till att 

brännässlor tar över och dominerar stora partier av dungen.  

 

Vid sjöns nordvästra del, strax norr om badplatsen, finns en höjd med lite 

klippor. Härifrån har man jättefin utsikt över den norra halvan av sjön. Efter att 

våtmarksåtgärderna har genomförts kommer den här platsen bli perfekt för bland 

annat fågelskådning. Platsen skulle dock behöva göras mer tillgänglig, och man 

borde dessutom avgränsa en del så att besökare får vara i fred från nötkreaturen. 

Fatburen var redan tidigare intressant, men tillsammans med de våtmarksinsatser 

som gjorts så skulle en förbättrad tillgänglighet göra sjön och dess omgivningar 

till ett riktigt guldkorn. 

 

Plats för picknick med utsikt  

över Fatburen.  

Foto: Barbro Sterner 
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L. Aspan  

Aspan är ett våtmarksområde mellan Övernora och Koberga i Dala-Husby. Det 

utgörs av lågt liggande mark som tidigare har varit en mycket grund sjö vars 

vattendjup fluktuerade med älvens vattenstånd. Idag består området till största 

delen av öppna betesmarker som betas av nötkreatur, hästar och får. Genom hela 

området löper ett krondike som avvattnar åkermark i Övernora. Diket har sitt 

utlopp i älven.  

 

Efter att ha varit förbuskat restaurerades Aspan i början på 1990-talet, då 

huggning och fräsning genomfördes. Dessutom byggdes en dammvall där 

krondiket lämnar området. I dammavallen finns ett grovt genomgående rör som 

kan stängas med en lucka, samt en pumpanordning som gör det möjligt att sänka 

vattennivån i Aspan under nivån i älven.  

 

Under våren ska luckan vara stängd och pumpen vara avslagen, vilket innebär att 

hela Aspan läggs under vatten. En våtmark med grunda bottnar skapas då och 

änder, svanar, måsfåglar, vadare, mm, samlas vid Aspan, som blir ett väldigt fint 

fågelområde. 

 

 

Utsikt över Aspan - här vattenfylld. I bakgrunden syns Husby kyrka. 

Den första maj sätts pumpen på, enligt överenskommelse, för att sänka 

vattennivån så att jordbruksmarkerna uppströmms hinner torka upp inför 

vårbruket. I och med att vattnet försvinner så är inte området längre attraktivt för 

fåglarna, som då flyttar vidare. Det faktum att vattennivån sänks redan första 

maj begränsar Aspans värde som fågelområde markant. Många av de arter som 

behöver den här typen av miljö har inte ens hunnit komma så här tidigt på våren. 

Även i Aspan kommer det under 2014 göras våtmarksåtgärder för att höja 

områdets naturvärden. Eftersom det inte är möjligt att genomföra dämning i 

krondiket, då det skulle påverka uppströms liggande jordbruksmark, så kommer 

sidovåtmarker anläggas. Den befintliga vallen, med lucka och pump, kommer att 

åtgärdas så att funktionen förbättras. Även fortsättningsvis kommer hela området 
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svämmas över på våren, men när pumpen slås på den första maj kommer vattnet 

i sidovåtmarkerna att bli kvar. Sidovåtmarkerna kommer att ha ett tillflöde av 

vatten från ett par källor samt några smådiken.  

 

Under högsommaren kommer vattennivån att sjunka. Med hjälp att 

regleringsanordningar kommer det att vara möjligt att tömma sidovåtmarkerna, 

vilket underlättar skötseln. Betesdjur kommer fortsätta hålla området öppet. 

M. Myckelby  

I Hovranområdets nordligaste del finns sjön Amungen. Vid sjöns södra ände 

ligger Myckelby, och vid den norra änden ligger Långshyttan. Det är endast den 

södra delen som ingår i Hovranområdet. Sjön är känd för sitt fina fiske, där i 

synnerhet gösen är eftertraktad.  Vid sjöns utlopp i Dalälven har Stiftelsen för 

Husbyringen anlagt en mycket fin rastplats med ordentlig parkering, bord och 

bänkar, en stor informationstavla, och dass. Älvbrinken betas av får, men stättor 

över stängslet har anlagts, så det är lätt att ta sig ned till älven. Miljön är 

fantastisk med träd som hänger ut över vattnet och fina stenar att sitta på.  

 

På norra sidan om den korta å som utgör utloppet bildas en lång udde. Den är 

tillgänglig med en stig, och ofta står det folk och fiskar här. I utloppet finns en 

dammvall som reglerar vattennivån i Amungen. För att det ska vara möjligt att 

passera med båt från älven in i Amungen har Hedemora Husby fiskevårds-

förening uppfört en slags båtvagga med vilken man kan dra båten över 

dammvallen. De hyr också ut en båt med elmotor. 

 

Rastplatsen vid Myckelby är mycket välbesökt och underhålls genom 

Husbyringens försorg. http://www.myckelbybygdegard.n.nu/ga-runt-i-myckelby 

N. Svinssjön (Svinesjön) och Lissjön  

Runt sjöarna Svinssjön och Lissjön finns ett mycket stort våtmarksområde som 

har potential att bli ett fantastiskt våtmarklandskap. Norr om Svinssjön, upp mot 

byn Svinö, finns dels mindre marker som betas av nötkreatur, dels mark som 

idag varken är betesmark eller riktig våtmark. Marken är förvisso våt, men 

områdets naturvärden begränsas av att det inte är tillräckligt mycket vatten för 

att det i normaltillståndet ska uppkomma några vattenspeglar, samtidigt som det 

är så blött att markens dåliga bärighet inte tillåter bete. 

 

Tidigare har marken dränerats med hjälp av ett antal diken. Dessa är i dag nästan 

obefintliga och området växer sakta men säkert igen. Vid ordentligt högvatten i 

Dalälven och Svinssjön svämmas hela sankmarken norr om sjön över och bildar 

en stor grund vik. Just sådana här stora grunda områden är väldigt viktiga för 

många våtmarksfåglar, men även för många fiskarter. Rent generellt råder det 

brist på grunda bottnar, varför man bör försöka återskapa den typen av miljö. 

Lissjön har sitt utlopp i Svinssjön, och vattennivån i Lissjön påverkas delvis av 

http://www.myckelbybygdegard.n.nu/ga-runt-i-myckelby
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nivån i Svinssjön. Stränderna kring Lissjön är förbuskade, men skulle genom 

huggning och fräsning kunna bli fina betesmarker.  

 

Det är inte bara sjöarna och de kringliggande sanka områdena som är intressanta, 

även omgivningen med varierade betsmarker, skogsbryn, dungar och 

höjdområden, gör landskapet speciellt. En kombination av våtmarksåtgärder och 

insatser för att förbättra tillgängligheten skulle kunna göra Svinssjön och Lissjön 

till ett mycket attraktivt våtmarkslandskap. Just områdets potential har gjort att 

en markägare i området har sett till att en förstudie för området genomförts. 

Förstudien påvisar områdets möjligheter och ger förslag till åtgärder för att 

utveckla dess värden. 

Bland annat har man kommit fram till att Svinssjöns vattennivå behöver kunna 

höjas periodvis, dikena måste rensas, huggningar behöver genomföras, varefter 

stubb- och tuvfräsning ska utföras. Genom att reglera sjöns vattennivå kan man 

skapa en översvämning åtminstone vår och höst, samtidigt som de nygrävda 

dikena då skulle dränera ut vattnet när man sedan sänker vattennivån igen. Idag 

gör de igenvuxna dikena att allt vatten blir kvar och hela området, inklusive de 

angränsande betesmarkerna, är därför sankt.   

 

Efter en eventuell våtmarksrestaurering skulle man dels få stora grunda bottnar 

vår och höst, samtidigt som mer betesmark skulle erhållas sommartid. Skulle 

man dessutom vilja skapa mer permanenta våtmarker, vilket är både önskvärt 

och möjligt, så går det att anlägga sidovåtmarker som inte skulle påverka 

åkermarken runt sjön. Det är visserligen en komplicerad och kostsam process, 

men rätt utformad skulle det resultera i både våtmarker, betesmark, och 

vandringsleder.  

O. Flinssjön (Flinesjön)  

Flinssjön är en känd fågellokal och delar av sjön ingår i det statliga natur-

reservatet i Kloster. Stora välbetade strandängar sträcker sig ned mot sjöns 

grunda sydöstra vik. På Klosters herrgård bedrivs nötköttsproduktion, och det är 

dessa djur som betar markerna. 

I Klosters naturreservat ingår även Rankholmen, en halvö med lövdominerad 

naturskog. Reservatets lövskog, med stor del grov asp, gör det lämpligt för 

hackspettar. Fem arter, större och mindre hackspett, spillkråka, gröngöling, och 

gråspett finns i området. 

P. Trollbosjön  

Liksom flera andra sjöar i Hovranområdet, är Trollbosjön en grund lagunsjö som 

står i direktkontakt med Dalälven. Vid sjöns utlopp finns en lucka som ska 

hindra älvvattnet från att rinna in i sjön, men vid långvarigt högvatten i älven 

höjs även vattennivån i Trollbosjön. 
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Stor del av sjöns stränder har restaurerats under 2000-talet, och de öppna 

stränderna betas idag av nötkreatur. För att skapa ett bättre bete och utveckla 

naturvärdena ytterligare skulle strandängarna även behöva tuvfräsas. 

Vid rastplatsen i sjöns södra ände finns en handikappanpassad ramp som ger 

goda möjligheter till fågelskådning. Rampen är bara cirka tio år gammal men 

skulle behöva underhåll då den börjar bli ganska skev. Även rastplatsen i övrigt 

skulle kunna utvecklas och förfinas för att höja attraktionsvärdet.  Platsen i sig är 

fin och ger fin utsikt över i stort sett hela sjön. 

 

 

Rastplatsen med handikappanpassad plattform vid Trollbosjön 

 

Q. Sörbogrundet  

Sörbogrundet är redan i sitt nuvarande skick unikt, så till vida att det är ett 

väldigt stort sammanhängande område som hållits öppet under lång tid. Det 

finns dock ändå en hel del att förbättra, i synnerhet vad gäller tillgängligheten. 

Nötkreatur betar årligen delar av Sörbogrundet, medan andra delar brukas som 

slåtteräng. Dessutom hävdas en del av området inte alls, men eftersom hela 

grundet varje vår bränns så hålls även dessa delar till större delen öppen. Utmed 

vattnet på den östra sidan finns en hel del buskar.  Det skulle vara möjligt att 

utöka betes- och slåtterhävden, vilket skulle gynna landskapsbilden och 

områdets naturvärden, i synnerhet fågellivet. 

Sörbogrundet som besöksmål är eftersatt. Det gäller såväl parkeringsplatsen för 

3-4 bilar, som fågeltornet och vägen dit. Vägen är dålig och går nära inpå en 

privatbostad. Vid parkeringsplatsen finns en informationstavla med fin och bra 

information, men liksom på övriga platser är själva tavelstället i behov av 

underhåll.   

I anslutning till Sörbogrundet finns ett högt fågeltorn, ägt av Länsstyrelsen. 

Tornet är placerat i ett väldigt fint skogsområde och ger en god överblick över 
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Sörbogrundet. Tyvärr krävs det en riktigt bra kikare för att skåda fågel, eftersom 

avståndet oftast blir väldigt långt.  

Tillgängligheten till fågeltornet är i det närmaste obefintlig. Från 

parkeringsplatsen utgick tidigare en strövstig som ledde till fågeltornet. Till en 

början sträckte sig stigen utmed en vall som finns i åkerkanten, för att sedan 

slingra sig genom det fina skogspartiet fram till tornet. Skötseln av stigen är 

eftersatt och idag går det inte att ta sig fram den vägen. 

 

Eftersom tornet inte är placerat i ett av de statliga reservaten, och dessutom 

relativt gammalt, har länsstyrelsen inget intresse att behålla detta torn. Sedan 

några år tillbaka har Vikbygdens intresseförening haft skötseln av tornet och 

vägen dit. Vikbygdens intresseförening har senare hänvisat till en alternativ 

infart, parkering och gångväg närmare Sörbo, men inte heller denna väg är bra.  

 

Förslagsvis görs den tidigare stigen iordning igen på ett sätt som gör den mer 

lättskött. Dessutom bör man på vissa sträckor ta bort busken utmed stigen så att 

man kan se ut över vattnet och Sörbogrundet. 

 

 

För att komma ut på själva Sörbogrundet måste vägen förbi privatbostaden och 

parkeringsplatsen göras iordning ordentligt. Det skulle dessutom behöva snyggas 

till i området kring parkeringsplatsen, så att den ser inbjudande ut.  Från 

parkeringsplatsen går ett par vägar ut på grundet, varav den ena har en sydlig 

riktning och passerar genom en stor del av den landtunga som grundet utgör. Vid 

en samling övergivna, men fina, lador tar vägen slut.  

 

Idag är vägarna bitvis svåra att gå på, men om de rustades så att de kan fungera 

både som arbetsväg och vandringsled, så skulle de ge god tillgänglighet till 

området. Ett par relativt låga utsiktstorn utmed den nord-sydgående vägen skulle 

dessutom ge bra översikt och goda förutsättningar för skådning. 

Sörbogrundet är en viktig del i Hovranområdets utveckling.  

En hel del fågelarter häckar här, bland annat några par storspov, och många par 

tofsvipa. I flyttningstider samlas mycket fågel här då många arter rastar och 

Informativ tavla vid  
Sörbogrundets parkering.  
Foto: Barbro Sterner 
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födosöker. På hösten övernattar ofta upp till ett par tusen tranor just på 

Sörbogrundet. Det är en imponerande syn att se de komma inflygande i stora 

plogar från marker runt om i kommunen. Det är något som många gärna skulle 

bevittna. 

R. Snars har  

Vid sjön Hovrans västra strand återfinns holmen Snars har som är förbunden 

med fastlandet genom en ca 25 hektar stor igenvuxen strandäng. Det är en 

relativt stenig holme bevuxen med i huvudsak grov tall. På holmen har Sörbo by 

en stuga, som skulle vara möjlig att hyra ut. Genom huggning och fräsning 

skulle de igenvuxna markerna kunna restaureras till en fantastisk strandäng, 

lämplig för antingen bete och/eller slåtter.  

Strandängen angränsar till vägen mellan Sörbo och Jönvik, och precis här finns 

en parkeringsplats. Vägen och parkeringen ligger betydligt högre än 

strandängen, vilket gör att man har fin utsikt över hela strandängen. Från 

parkeringen finns det en trapp ned till strandängen och en stig ut till Snars har. 

Trappen är idag i dåligt skick, och stigen igenvuxen. Sedan några år finns det vid 

parkeringen en tavla med information om Vikbygden. 

 

 

Idag ser man bara delar av Hovran från parkeringsplatsen, men restaurerades 

strandängen så skulle parkeringen utgöra en otrolig utsiktspunkt. Det vore då 

lämpligt att ut över slänten bygga en plattform likt den som uppförts vid 

Trollbosjön. Bord och bänkar behövs för att besökare ska kunna sätta sig och 

fika eller bara vila. Någon sysselsättning för barn i den intilliggande skogen 

skulle göra platsen än mer attraktiv.  

S. Jönvik  

Längst in i viken vid Jönvik finns ett fint strandbete som vårdas av markägarens 

nötkreatur. Betesmarken ligger alldeles intill vägen. Det skulle vara enkelt att 

anlägga en rastplats och parkering i direkt anslutning till vägen, vilket skulle ge 

goda möjligheter att skåda ut över strandängarna. 

Parkeringsplatsen  
vid Snars har.  
Foto: Barbro Sterner 
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4 Generella åtgärder 

4:1 Torn och gömslen 

Det finns idag torn för i första hand fågelskådning på ett antal ställen i 

Hovranområdet. Det nyaste och finaste är det i Lilla Älvgångens naturreservat, 

cirka 500 m norr om reningsverket. Det skulle ändå behövas fler torn för att 

besökare ska kunna beskåda djurlivet på ett bra sätt. Alla torn behöver inte vara 

lika stora som det nyss nämnda, snarare tvärtom, flertalet kan vara ganska låga 

plattformar som smälter in i landskapet. Något högre torn behövs också på 

sådana ställen där en bättre överblick behövs. 

Idag är det svårt att komma riktigt nära djurlivet i Hovranområdet. Fågeltornens 

placering gör att det krävs ordentliga kikare för att se fåglar och annat vilt bra.  

För att skapa ställen där man kan få se djur nära bör vandringsleder anläggas så 

att de på vissa ställen passerar nära vatten. Dessutom bör det anläggas gömslen 

på lämpliga platser. Från ett gömsle har man god sikt över ett avgränsat område, 

men djuren som befinner sig där ska inte märka att man är där. Det finns en typ 

av gömslen som man anländer till innan gryning, för att sitta där ända tills det 

blir mörkt, men det finns också gömslen till vilka man kan gå utan att bli 

upptäckt på vägen. Den senare typen är den som skulle passa i Hovranområdet. 

Det krävs då att gömslet placeras så att entrén och vägen dit är gömd. Det går 

också att anlägga vägen till gömslet så att den är skymd av t ex en häck eller ett 

plank. En tänkbar plats för ett gömsle skulle kunna vara i anslutning till den 

föreslagna besöksbyggnaden. Det skulle vara möjligt att bygga gömslet så att 

man kan ta sig direkt från besöksbyggnaden till gömslet ute i vattnet.

Skymning över Jönvik. Här  
kan anläggas en liten rastplats! 
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4:2 Djurhållning 

4:2:1 Bete 

Tillgång till betesdjur är helt avgörande för skötseln av våtmarksområdet 

Hovran. Nötkreatur lämpar sig bäst för den här typen av betesmarker, men även 

får och hästar kan fungera beroende på markens beskaffenhet. Lättare köttraser, t 

ex Hereford, Angus, och Highland cattle, eller mjölkraskorsningar är att föredra 

framför tyngre raser, dels med tanke på djuren tillväxt och dels med tanke på 

beteseffekten. 

 

När det gäller hästar är, enligt andras erfarenhet, islandshästar väldigt bra 

våtmarksvårdare, men även andra raser gör ett bra jobb, vilket man kan se vid 

sjön Fatburen där Nordsvenskar betar. 

 

Även får kan fungera som betesdjur i våtmarksområden, men de är i större 

utsträckning än nöt beroende av torrare marker. Det finns även risk för problem 

med inälvsparasiter hos får när de vistas på blöta marker. Sett till beteseffekten 

så fungerar får alldeles ypperligt som komplement till nöt, eftersom de båda 

djurslagen betar olika. Överhuvudtaget så är sambete eller växelbete mellan 

olika djurslag ett effektivt sett att uppnå god avbetning. Även om vissa områden 

Vy från Nibble fågeltorn 
Foto: Fredrik Lundin 

 

Mulens marker  
Foto: Fredrik Lundin 
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kan skötas genom slåtter är betet och djurtillgången viktig för områdets 

utveckling. 

4:2:2 Kommunala kor 

Lokalt kött 

Den senaste tiden har det diskuterats huruvida Hedemora Kommun ska skaffa 

egna djur. Utgångspunkten har främst varit att man vill kunna servera lokalt kött 

i de kommunala köken. Nu ser det ut som om att nya upphandlingsregler ska 

göra det lättare att köpa in lokala produkter, vilket minskar incitamentet för 

kommunalt ägda djur av denna anledning. 

 

Naturvårdsnytta 

Ett samarbete med lokala djurhållare i området behövs för att få ett tillräckligt 

betestryck. Störst naturvårdsnytta uppnås om betestrycket kan styras till de 

marker som för tillfället behöver det bäst. Till detta kan med fördel kommunala 

kossor användas.  

Så här har man löst det i Örebro kommun, som har marker liknande de i 

Hovranområdet: De har en egen besättning av nötkreatur som fungerar som 

naturvårdare i våtmarksområdena kring Örebro. Samtidigt upphandlar de 

betesdjur av lokala uppfödare, som får betalt utifrån hur stor insats de själva gör 

med avseende på djurtillsyn och liknande. Den modellen borde vara fullt 

tillämpbar även i vårt område. Förhoppningsvis lockar det djurhållare som idag 

har sina djur på åkermarksbete runt gården till att låta djuren göra nytta på 

värdefulla naturbetesmarker. 

 

Sysselsättning 

En annan aspekt på att kommunen har en egen besättning av nötkreatur är att det 

kan ge upphov till sysselsättning för personer som för kortare eller längre tid står 

utanför den traditionella arbetsmarknaden. Djurhållningen kan också ingå som 

en del i kommunens integrationsåtgärder. Att vårda djuren skulle ge en värdefull 

och givande sysselsättning. Djur bryr sig inte om kön, etnicitet, språk, religion 

eller social status. Så länge du vårdar djuret väl visar djuret dig kärlek tillbaka. 

Borlänge kommun äger sedan många år Highland cattle, och där har djuren gjort 

stor skillnad för många människor som haft det svårt i andra sammanhang. 

Dessutom gör djuren naturvårdsnytta kring de våtmarker som kommunen har 

restaurerat.  

 

4:2:3 Stallar, transport och grindar 

Djurhållning, oavsett om den är kommunal eller inte, kräver byggnader för 

vinterförvaring av djuren. Sommartid kräver djuren endast en stängslad 

betesmark, vatten och tillsyn, men vintertid kräver de foder, vatten och en torr 

liggplats i en byggnad med tak och minst tre väggar.  

 

Tyvärr har antalet djuruppfödare minskat ganska dramatiskt de sista årtiondena. 
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I första hand är det mjölkproducenterna som slutar. Vissa fortsätter då ett tag 

med att ha några köttdjur, men eftersom byggnaderna oftast inte är anpassade för 

denna typ av produktion blir de tungarbetade, och efter ett tag upphör även 

denna verksamhet. På några ställen har yngre tagit över och investerat i nya 

byggnader, men för att utnyttja byggnaderna effektivt är det oftast uppfödning 

av ungtjur som gäller. Ungtjursuppfödning är inte ett bra alternativ när man vill 

hålla landskapet öppet. På det hela taget finns det få djuruppfödare, och ännu 

färre är det som har funktionella byggnader.  

Oavsett vem som äger betesdjuren behöver praktiska och funktionella byggnader 

för vinterförvaring byggas. Sigtuna kommun uppförde stallbyggnader och upplät 

dem till ett par uppfödare mot att dessa lät djuren beta kommunens naturreservat.  

Ett alternativ till att bygga egna stall skulle kunna vara att inhysa djuren i redan 

befintliga byggnader hos lokala djurhållare, men som redan nämnts finns det 

knappast någon tom funktionell byggnad att tillgå. Alternativet är dock värt att 

undersöka, och skulle även kunna fungera som ett komplement till eget djurstall.  

Man kan även tänka sig att kommunen införskaffar en vagn för transport av djur, 

vilket skulle förenkla för att djurhållare att förflytta sina djur. Även ett större 

antal metallgrindar för utlåning skulle göra det lättare att hantera djuren i 

samband med förflyttning. 

 

4:3 Slåtter 

Längre tillbaka i tiden användes stora arealer strandäng för slåtter, något som 

resterna av gamla hölador vittnar om. På den tiden utfördes arbetet manuellt eller 

med småskaliga maskiner, och ängshöet var viktigt som vinterfoder till djuren. 

Även om det idag råder andra förutsättningar för jordbruket finns det fortfarande 

goda förutsättningar för att bedriva slåtter. Inom Hovranområdet finns det 

relativt många större, stenfria områden som, efter restaurering, skulle lämpa sig 

väl för slåtter. Vissa är möjliga att slå med hjälp av traktor, medan andra kan 

kräva specialmaskiner. Det slagna gräset kan ensileras för att användas som 

djurfoder, antingen till egna djur eller för avsalu. 

Förutom att slåtter håller landskapet öppet så gynnar det även vissa arter 

specifikt. Vissa växter kräver slåtter för att trivas, och t ex den hotade fågeln 

kornknarr tycker bättre om slåtterängar än betesmarker.  

Att kombinera slåtter med bete är också en mycket bra skötselmetod. Gräset slås 

då i juli, varefter djur släpps på för efterbete. 

Lärdom kan dras av det Leaderprojekt som 2012 fick medel för att utreda 

ekonomiska och ekologiska möjligheter för skörd av Nedre Dalälvens älvängar 

http://leader-nedredalalven.org/beviljade-

projekt/Projektuppfoljning/Sammanfattning_Dnr_82_Skord_fran_alv%C3%A4n

gar.pdf 

http://leader-nedredalalven.org/beviljade-projekt/Projektuppfoljning/Sammanfattning_Dnr_82_Skord_fran_alv%C3%A4ngar.pdf
http://leader-nedredalalven.org/beviljade-projekt/Projektuppfoljning/Sammanfattning_Dnr_82_Skord_fran_alv%C3%A4ngar.pdf
http://leader-nedredalalven.org/beviljade-projekt/Projektuppfoljning/Sammanfattning_Dnr_82_Skord_fran_alv%C3%A4ngar.pdf
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4:4 Skötsel och underhåll 

Skötsel av anläggningar i naturområden är alltid en utmaning! Ofta finns medel 

för att anlägga t ex en vandringsled eller ett fågeltorn, men för den kontinuerliga 

skötseln finns ingen ekonomisk ersättning, vilket kan innebära att den måste 

skötas ideellt. Är det många anläggningar inom ett område som ska skötas ideellt 

faller det oftast på flera aktörer att utföra skötseln. Detta leder alltför ofta till att 

skötseln blir väldigt skiftande, vissa anläggningar kan skötas ypperligt medan 

andra inte sköts alls. Därför är det viktigt att redan i förväg se till att 

skötselfrågan är löst. 

4:5 Arbetsvägar  

För att kunna utföra skötsel i de stadsnära delarna av Hovranområdet måste det 

finnas arbetsvägar till hela området. Dessa arbetsvägar måste på många ställen 

kombineras med vandringslederna, vilket i de flesta fall bör vara fullt möjligt. I 

det statliga naturreservatet Lilla Älvgången finns det gott om arbetsvägar 

eftersom större delen av markerna har brukats kontinuerligt ända fram till idag.  

Det kommunala naturreservatet Stadssjön har inte brukats på många årtionden 

varför det inte heller finns några arbetsvägar i det området. Tanken är att 

reservatet ska hävdas genom både bete och slåtter. Det kräver att det är möjligt 

att ta sig till hela området med traktor. Enda möjligheten att ta sig till Stadssjön 

idag är via åkrarna mellan Hamre återvinning och Hamreån. Hittills har det varit 

möjligt att nå marken väster om sjön genom att köra över en åker bakom ÅVC 

eftersom marken legat som vall och den aktuella jordbrukaren tillåtit passage. 

Nu har marken bytt ägare och plöjts upp för odling av spannmål. Det innebär att 

det inte går att passera där längre. För att kunna ta sig till de västra delarna av 

reservatet med arbetsfordon måste vandringsleden mellan reservatet och norra 

entrén utformas så att den även bär tyngre maskiner och fordon.  

 

 

 

Tungt och blött! 
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De östra delarna av Stadssjöns naturreservat är idag ännu svårare att nå än de 

västra på grund av sjöns in- och utlopp.  Dessa delar kan endast nås från en åker 

i norr. Från denna åker finns det en ca 500 meter lång öppen passage som är 

farbar när det inte är för högt vatten. Problemet är att markägaren odlar 

spannmål på åkern, vilket innebär att det endast går att köra på åkern en kort 

period på hösten, då det är stubbåker. 

Ett annat, bättre sätt att göra de östra delarna av Stadssjön tillgängligt för 

arbetsfordon är, som redan nämnts, att anlägga en kombinerad vandringsled och 

arbetsväg genom det blöta området norr om Stadssjön, stabil nog att bära de 

aktuella fordonen och maskinerna.  

 

När man anlägger vandringslederna, med grusade gångar, spänger, mm, så är det 

viktigt att man har arbetsvägarna i åtanke. En felplacerad spång kan i värsta fall 

bli ett hinder för arbetsfordonen, antingen vid transporten till området eller när 

skötsel, t ex slåtter eller putsning, ska utföras. 

 

5 Verksamheter 

Flera av dagens verksamheter skulle kunna utvecklas och nya etableras, till 

exempel:  

- Båtturism, jakt och fiske 

- Logi; camping, vandrarhem, stugby, flytande stugor, pålstugor, trädkojor 

- Enklare djurpark, hästturer 

- Café/restaurang, gårdsbutiker 

- Naturbeteskött/ängshö 

- Naturguidning, uthyrning av cykel, kanot, båtar 

- Lägerverksamhet; löpning, cykel, vandring,  

Nedan presenteras några verksamheter närmare. 

 

5:1 Jordbruk 

Hovranområdet utgörs till stor del av olika typer av jordbruksmark. Jordbruket 

är dessutom helt avgörande för att området ska kunna behålla och utveckla sina 

värden och sin karaktär. 

 

Många jordbrukare i området bedriver redan idag natur- och landskapsvård i viss 

utsträckning, men man skulle i ännu högre grad behöva vidga blicken från den 

bördiga åkermarken till de tidigare så viktiga naturliga fodermarkerna. 

Naturbetesmarker och slåtterängar skulle i mycket större omfattning kunna 

producera djurfoder. Idag används ofta åkermark som betesmark, istället för att 

djuren betar på naturbetesmark och åkermarken används för produktion av 
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grödor eller vinterfoder. Inom Hovranområdet skulle dessutom en del av 

vinterfodret kunna produceras på naturliga slåtterängar. 

De idag igenvuxna markerna inom Hovranområdet har potential att utveckla 

jordbruket, men då gäller det att se möjligheten och våga ta steget. Rent 

ekonomiskt resulterar en sådan omställning både i ökad produktion på 

åkermarken samt mer EU-stöd. 

 

5:2 Fågelskådning 

Hovranområdet är ett av Mellansveriges artrikaste fågelområde och känt bland 

fågelskådare i hela landet. Här finns det mycket att utveckla och förbättra för att 

området ska komma i närheten av den potential det har att locka både fåglar och 

fågelskådare.  

Som nämnts tidigare finns det stora arealer inom Hovranområdet som är i behov 

av restaurering och skötsel. Restaureringarna ska givetvis genomföras för att i 

första hand skapa lämpliga biotoper för olika våtmarksarter, i synnerhet fåglar. 

Samtidigt bör man ha framtida besökare i åtanke, så att även de som kommer för 

att njuta av landskapet och dess arter finner det attraktivt och spännande. Vid en 

restaurering av t ex en våtmark kan det innebära att man skapar förutsättningar 

för besökare att komma nära fågellivet. 

 
Gråhäger på matspaning 

Foto: Christer Schapiro 

 

 5:3 Fiske  

Fisket utförs från både land och båt, men även ismete är populärt.  

Viss arrangerad fisketurism äger redan rum i området, guidningsföretaget Dala 

fiskeguide hjälper besökare att hitta de bästa platserna och att fånga de största 

fiskarna. http://www.dalarnassportfiske.se/dalafiskeguide/ Varje år dras flera 

gäddor på över 10 kg och 100 cm upp. Dala fiskeguide samarbetar bland anat 

med Rensbo Bed and Breakfast, vilket innebär att både boende och guidning kan 

erbjudas fisketurister. http://www.rensbo.se/ 

Foto: Christer Schapiro 

   Fågelskådning i Falsterbo. Hovran nästa! 

http://www.dalarnassportfiske.se/dalafiskeguide/
http://www.rensbo.se/
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Inom Hovranområdet verkar Husby-Hedemora fiskevårdsområdesförening 

(FVO) för ett uthålligt fiske och föreningen har tagit fram en fiskevårdsplan 

http://www.nedredalalven.se/fiske/filerfiske/Fiskevardsplan_Husby-

Hedemora_fvo.pdf 

Sedan tidigare finns det en övergripande plan för hela Nedre Dalälven, skriven 

av Kalle Hedin. Den övergripande planen gäller en sträcka på nästan 20 mil från 

Långhags kraftverk i Säters kommun till havet i Älvkarleby kommun. När det 

gäller Hovranområdet belyser Hedin fiskets betydelse för Hedemora kommuns 

attraktionsvärde, och vilken potential för turism fisket innebär. Enligt Hedin kan 

fiskets samhällsvärde för kommunen räknas i flera miljoner årligen. Precis som 

det även poängteras i denna rapport framhäver även Hedin att älven och dess 

sjöar kan vara kommunens starkaste varumärke. Älven och älvlandskapets 

naturvärden, och möjligheter till olika former av naturupplevelser är det som 

kommunen borde prioritera för att locka hit fler människor. 

När det gäller fritidsfisket så är det främst älven, Hovran och Amungen som 

lockar turister. Med vissa tillgänglighetsförbättringar, framförallt 

iläggningsplatser och parkeringsplatser, skulle även Flinesjön och Trollbosjön 

locka folk utifrån. Även i Hönsan och Brunnsjön fiskas det en del, men dit 

kommer i första hand lokalbefolkningen.  

Det anordnas årligen fisketävlingar inom området, bland annat nationellet kända 

trollingtävlingar som anses vara ett föredöme. Marknadsföringsmässigt så är 

stora välordnade tävlingar en given succé, då de uppmärksammas nationellt, och 

kanske internationellt. 

Utifrån fiskevårdsplanen har Husby-Hedemora FVO upprättat regler för hur 

fiske får bedrivas. För att få fiska i området krävs fiskekort, något som säljs av 

föreningen. Intäkterna från försäljningen används för fiskevårdsåtgärder, till 

exempel utsättning av gös i Brunnsjön. Föreningen har även ställt iordning 

båtiläggningsplatser vid Amungen, Husby kyrka, Viks bro, samt vid 

Malmgården i Grådö.  

 

Med rätt marknadsföring har fisket och fisketurismen stor potential att växa i 

Fångad storgädda poserar framför 
kameran innan den släpps tillbaka 
ner i Hovrans vatten.  
  
Foto: Copyright Nedre Dalälven 

 

Vinterfångst 

http://www.nedredalalven.se/fiske/filerfiske/Fiskevardsplan_Husby-Hedemora_fvo.pdf
http://www.nedredalalven.se/fiske/filerfiske/Fiskevardsplan_Husby-Hedemora_fvo.pdf
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takt med att antalet besökare till området ökar. Givetvis måste även fisket växa i 

samklang med naturen och övriga verksamheter. 

5:4 Jakt 

Hovranområdet ingår i Hedemora jaktvårdskrets, vilken i sin tur är indelat i flera 

jaktlag. Det jaktlag som berörs av de föreslagna åtgärderna i de stadnära delarna 

av Hovranområdet är Brunna-Nibble jaktlag. Det är ett jaktlag som varit aktivt 

både när det gäller naturvårds- och tillgänglighetsåtgärder. Under mitten på 

1990-talet restaurerade jaktlaget Lilla Älvgången tillsammans med Ornitologiska 

föreningen. Då var området igenvuxet och ohävdat. Idag ingår den delen som en 

viktig bit i Lilla Älvgångens naturreservat, och betas årligen av nötkreatur. 

Under en period för ca tio år sedan anordnade jaktlaget älgsafari i området runt 

Stadssjön och Lilla Älvgången. Den var uppskattad bland besökare, men 

eftersom det innebar mycket arbete och samordning dog det ut så småningom. 

Det är i första hand jakt på älg, rådjur, hare och fågel som är aktuell inom 

Hovranområdet. Även vildsvin och bäver jagas i viss utsträckning. 

Just vildsvin är ett växande problem. Förutom att de kan ödelägga hela odlingar, 

böka upp värdefull naturmark, och förstöra trädgårdar, så är de ett hot mot 

fågellivet. I synnerhet de markhäckande fåglarna påverkas av att vildsvin äter 

deras ägg. Ur en positiv aspekt ger vildsvinen dels möjlighet till 

”vildsvinsskådning” vid åtel, och dels fint kött som kan serveras på lokala 

restauranger eller säljas. 

 

5:5 Båtliv 

Inom Hovranområdet finns ett livaktigt båtliv, främst på grund av de mycket 

engagerade medlemmarna i Södra Dalelvfens båtklubb http://www.sdbk.org/ 

Klubben har ett hundratal medlemmar, med cirka 60 båtar fördelade på de två 

hamnarna i Avesta och Hedemora. Båtklubben har på ett imponerande sätt byggt 

upp en fin anläggning med bl a en småbåtshamn i Grådö. De försöker även 

underlätta för båtfolket genom att märka ut en rekommenderad färdväg genom 

Hovrans lite svårnavigerade vatten. Djupet i Hovran kan variera drastiskt, 

samtidigt som det finns kvar rester av länsfästen och stockar från flottningstiden. 

Utmärkningen av farleden behöver ses över årligen eftersom isen flyttar en del 

av märkena.  

 

Båtklubben anordnar då och då evenemang i hamnarna för att stimulera intresset  

för båtlivet.  

http://www.sdbk.org/
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Utmed den 4,5 mil långa sträckan mellan Avesta och Dala-Husby finns några 

rastplatser som går att angöra med båt, till exempel Askugnen och Plosön. Det 

är, åtminstone tidvis, även möjligt att passera forsen uppströms Dala-Husby för 

att ta sig upp till Fäggeby, men det är inte helt riskfritt. I själva Hovran finns 

inga rastplatser för båtar. Här får man istället nöja sig med att kasta i draggen, 

för att sola och bada från båten. Några förtöjnings- och rastplatser för båtar 

skulle underlätta avsevärt för båtlivet. Lämpliga ställen i Hovran är till exempel 

vid Snars har, Sörbogrundet, och östra spetsen av Hällagrundet. 

Givetvis ska båtklubben kunskap och engagemang tas till vara när anläggningar 

av den här typen planeras och utformas. Klubbens medlemmar har god 

kännedom om områdets vattenvägar och har idéer om hur områdets skulle 

behöva utvecklas för att båtlivet och båtturismen skulle kunna växa ytterligare. 

De har också en god insikt i att båtlivet måste anpassas till områdets speciella 

och i många delar känsliga natur. 

 

5:6 Hästturism 

Redan idag finns det ett antal hästverksamheter inom eller i anslutning till 

Hovranområdet. I de stadsnära delarna av Hovran träffar man ofta på ryttare från 

Hälla gård eller från Hedemorabygdens ridklubb i Hamre 

http://www.hedemorabygdensridklubb.se/ 

Det är också möjligt att åka på tur med häst och vagn. Casselbrant Häst och 

Musik, bland andra, driver sådan verksamhet http://www.casselbrant.nu/ 

Ett utbyggt nät av leder och rastplatser skulle kunna öka möjligheten även för 

hästentreprenörer att bedriva sin verksamhet. Det är dock viktigt att man tänker 

på detta vid anläggandet av lederna, så att hästens avtryck inte förstör för andras 

möjlighet att ta sig fram. 

 

Småbåtshamnen i Grådö 

Foto: P-O Herou 

http://www.hedemorabygdensridklubb.se/
http://www.casselbrant.nu/
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6 Turism, marknadsföring och information 

Som tidigare poängterats har naturen, och då i synnerhet Hovranområdet, 

potential att bli ett varumärke för Hedemora kommun. En satsning på att göra 

något unikt och eget av Hovranområdet skulle med all säkerhet locka besökare 

både från när och fjärran. Det räcker dock inte bara att göra insatser på plats för 

att få besökare, det krävs även en strategisk och genomtänkt marknadsföring. 

6:1 Skyltning, informationstavlor  

Vägskyltar, informationsskyltar och -tavlor behöver sättas upp vartefter åtgärder 

genomförs.   

6:2 Webben  

Information om Hovranområdet ska finnas på Visit Södra Dalarna 

http://www.visitdalarna.se/sv/sodradalarna/?gclid=CjwKEAiA8_KlBRD9z_jl_f

KBhQkSJABDKqiXjz486IldswasJMFbT83ZVAQAAruApCXSKmBi3GwJaRo

Cmcrw_wcB  

samt på Nedre Dalälven http://www.nedredalalven.se/ 

 

              

 

På www.hedemora.se ska det finnas en riktigt bra interaktiv hemsida för området 

och med en klickbar karta över kommunen. Den ska fungera som en plattform 

där besökare kan ta del av information och dessutom själva komma med 

synpunkter och förslag. Kommunen kan där lägga ut information om olika 

platser, vad som planeras och vad som har gjorts, bilder, artlistor, mm. 

Besökarna kan sedan komplettera kommunens information med egna 

beskrivningar och bilder, som läggs ut efter att ha granskats.  

6:4 Kartor och foldrar 

En karta i pappersformat ska tillhandahållas av kommunen. Där finns 

parkeringar, dass, rastplatser, slogbodar, besöksbyggnad, leder, torn, plattformar, 

iläggnings- och förtöjningsplatser för båt utmärkta.  

Den information om området som finns digitalt ska även finnas i enklare folder, 

alternativt på baksidan av kartan. 

 

6:3 Turistbyrån  

Hedemora turistbyrå (en av Sveriges bästa!) kommer givetvis ha en viktig roll 

när det gäller att sprida information om Hovranområdet. Där får besökaren 

information om mat och logi samt utbudet av guidning av olika slag. Att även 

http://www.visitdalarna.se/sv/sodradalarna/?gclid=CjwKEAiA8_KlBRD9z_jl_fKBhQkSJABDKqiXjz486IldswasJMFbT83ZVAQAAruApCXSKmBi3GwJaRoCmcrw_wcB
http://www.visitdalarna.se/sv/sodradalarna/?gclid=CjwKEAiA8_KlBRD9z_jl_fKBhQkSJABDKqiXjz486IldswasJMFbT83ZVAQAAruApCXSKmBi3GwJaRoCmcrw_wcB
http://www.visitdalarna.se/sv/sodradalarna/?gclid=CjwKEAiA8_KlBRD9z_jl_fKBhQkSJABDKqiXjz486IldswasJMFbT83ZVAQAAruApCXSKmBi3GwJaRoCmcrw_wcB
http://www.nedredalalven.se/
http://www.hedemora.se/
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kunna svara på vilka fiskarter man kan fiska, och vilka fågelarter man kan tänkas 

se på de olika platserna vore bonus!  

 

7 Behov av ansvarig tjänsteperson 

En förutsättning för att Hovranområdet ska bli en verklig tillgång för Hedemora 

kommun är att det tillsätts en tjänst som har till uppgift att aktivt arbeta med 

dessa frågor. Utan en sådan tjänsteperson kan det förvisso ske sporadiska 

insatser i form av restaureringar, men någon övergripande och sammanhängande 

utveckling av området är då inte aktuell. 

 

Om kommunen har som ambition att Hovranområdet ska förgylla medborgarnas 

vardag och locka fler människor till Hedemora så måste man också våga vara en 

drivande kraft i arbetet. Kommunen kan inte förvänta sig att det samordnande 

arbetet ska utföras på ideell basis av lokala eldsjälar. Däremot finns möjligheter 

att utveckla ett samarbete med andra närliggande projekt/projektidéer.  

 

Den ansvariga personens uppdrag blir att samordna både skötsel och 

vidareutveckling av området. För det krävs god lokalkännedom och kompetens 

både vad gäller de biologiska värdena och rekreations-/turistvärdena.   

I uppdraget skulle bland annat ingå att aktivt arbeta med: 

- Utvecklingsplanering och samordning 

- Samordning genomförande och skötsel 

- Ta till vara tillfällen, resurser, material, som dyker upp plötsligt och 

tillfälligt. 

- Finansieringsfrågor 

- Betessamordning 

- Samordning/ledning arbetslag 

- Biosfärssamordnare/ambassadör 

- Marknadsföring 

- Kontaktperson för aktörer och föreningar i området 

- Tillgänglighet och naturvård i resten av kommunen 

 

 

8 Arbetskraft  

8:1 Arbetsmarknadsåtgärder 

Skötseln av en anläggning likt den som planeras i Hovranområdet är en stor 

utmaning, men den kan också ses som en möjlighet. Kommunens 

arbetsmarknadsenhet har som uppgift att bland annat finna meningsfull 

sysselsättning till personer som av olika skäl behöver individuellt anpassade 

arbetsuppgifter. En ökad tillgänglighet, med vandringsleder, rastplatser, torn, 

båtplatser, mm, skulle ge ett stort och varierat utbud av arbetsuppgifter som kan 

anpassas till individers förmåga. Med rätt arbetsledning får området skötsel och 
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underhåll, och många människor skulle få en meningsfull – och troligtvis även 

rehabiliterande – sysselsättning i skog och mark. 

 

I Örebro har man löst det på precis det här sättet. Vid Oset och Rynningeviken 

har man en arbetsplats med lokaler och maskiner, där ett arbetslag är placerat. 

Här har människor som av en eller annan anledning står utanför den ordinarie 

arbetsmarknaden sin uppgift i att sköta vägar och rastplatser i kommunens 

naturområden. Dessa personer lyfts verkligen av all den positiva feedback de får 

från folk som besöker det välskötta området. 

 

8:2 Samverkan ”Grön Kraft” 

En dialog har inletts med Hedemora Garpenberg församling och en vilja till 

samarbete har uttryckts. Citat av församlingens projektledare: 

”Hedemora Garpenbergs församling har för avsikt att starta ett socialt 

bolag med inriktning att hjälpa människor som står väldigt långt ifrån 

arbetsmarknaden. Vi kommer att arbeta i gröna miljöer med till exempel, 

arbetslivsinriktad rehabilitering, röjning, utveckling och underhåll av 

befintliga och nya vandringsleder, skötsel av våtmarker, växthusodling, 

lagerhållning av växter, underhåll av gröna ytor, miljövård mm. 

 

Vi vill ge människor en möjlighet att få ett värdefullt liv genom det 

sociala bolaget och genom naturvården så är det inte bara de som 

arbetar med projekten som växer utan också de personer som besöker de 

naturområden vi sköter om.” 

 

9 Finansiering  

Utvecklingen av Hovranområdet, med anläggning av vandringsleder, rastplatser, 

besöks- och undervisningsbyggnad, fågeltorn, båtplatser, mm, kommer givetvis 

att kosta en ansenlig summa pengar. Utbyggnaden bör ske under flera år, för att 

sprida ut kostnaderna över en längre period. Ur marknadsföringssynpunkt bör 

det dock inte gå alltför långsamt eftersom det då upplevs som att det inte händer 

något i området. Det bör anläggas ett flertal nya saker varje år, så att 

återkommande besökare upplever att det skett en påtaglig förbättring från en 

gång till en annan.  

Eftersom utvecklingen av Hovranområdet till en betydande del är en kommunal 

angelägenhet måste givetvis kommunen vara med och på ett eller annat sätt 

ansvara för skötseln av området. Man bör årligen avsätta förvaltningsmedel, dels 

för fortsatt utveckling av t ex vandringslederna och rastplatser, och dels för 

underhåll av det som anläggs. 
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9:1 Externa medel (nationell/regional nivå) 

För att finansiera utvecklingen i området bör kommunen, förutom att själva 

avsätta tid och pengar, söka externa medel så långt det är möjligt. På det sättet 

kan den egna finansieringen växlas upp. 

 

9:1:1 Landsbygdsprogrammet 

Vi befinner oss i brytpunkten mellan två programperioder. Det kommande 

programmet, som ska gälla 2015-2020, är ännu inte färdigt och det råder en hel 

del oklarheter om de kommande reglerna.  

Som det ser ut nu kommer det även fortsättningsvis att vara möjligt att söka 

ersättning för att restaurera och anlägga våtmarker, betesmarker, och 

slåtterängar. Rent ekonomiskt har stödet inneburit att nästan hela kostnaden för 

åtgärderna har ersatts, och sannolikt kommer det vara så även fortsättningsvis. 

 

Denna stödform har under de senaste åren bland annat nyttjats för att restaurera 

betesmarkerna i Stadssjöns naturreservat, samt för att restaurera/anlägga ett 

flertal våtmarker i kommunen. Hittills är det privatpersoner eller enskilda företag 

som har sökt stöd, men även kommunen har möjlighet att göra det. Kommunen 

behöver heller inte äga den aktuella marken för att ha rätt att söka stöd, men 

givetvis ska man först ha kommit överens med markägaren. 

 

För att visa vägen och skynda på utvecklingsarbete bör kommunen arbeta aktivt 

med mark- och våtmarksrestaurering. Ser man till att söka miljöstöden i det 

kommande landsbygdsprogrammet kommer det dessutom att innebära en väldigt 

liten kostnad för kommunen. 

Projektstöd är en annan finansieringsmöjlighet som ges inom det nya 

Landsbygdsprogrammet. På Jordsbruksverkets hemsida står det bland annat att 

stödet syftar till att göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för allmänheten. 

Det går att söka stöd för följande från och med augusti 2015:  

- stöd till investeringar i infrastruktur för rekreationsändamål o 

turistinformation  

- stöd till utredningar och restaurering av natur- och kulturmiljöer 

Från och med början på 2016 ska det även vara möjligt att söka stöd för 

samarbete kring turismutveckling.  

I skrivande stund är fortfarande mycket oklart, men utifrån rubrikerna på 

Jordbruksverkets hemsida är det en möjlighet som absolut bör följas upp. Det 

skulle kunna innebära att dels tillgänglighetsåtgärder, dels en 

samordningsfunktion för utvecklingsarbetet åtminstone delvis kan finansieras 

med projektstöd, 
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9:1:2 Allmänna arvsfonden  

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, 

ungdomar och personer med funktionsnedsättning. År 2013 delades nästan 546 

miljoner kronor ut. 

Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen hanterar arvsfondsärenden. 

Arvsfonden erbjuder två sorters stöd - projektstöd, som ges till projekt, och 

lokalstöd, som ges till ny, om- och tillbyggnad av lokaler. Stöden kan sökas när 

som helst på året och det tar omkring 6 månader att få besked. Det finns några 

generella krav för att få något av stöden: 

- Målgruppen är barn, ungdomar, och personer med funktionsnedsättning. 

De ska vara med och ha inflytande. 

- Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande. Den ska inte ingå i 

den ordinarie verksamheten. 

- Det ska finnas en plan för verksamhetens överlevnad efter projektets slut. 

Projektstöd ges till nyskapande projekt med avgränsade tidsramar och ett 

tydligt syfte. Ideella föreningar och organisationer, men även offentliga 

huvudmän i samarbete med en ideell förening kan få projektstöd. Privatpersoner 

eller företag kan inte få projektstöd ur Arvsfonden.  

Lokalstöd kan beviljas för nybyggnad eller tillbyggnad av lokal eller 

anläggning. I det här stödet skulle till exempel friluftsanläggningar inom 

Hovranområdet rymmas, under förutsättning att de riktar sig till arvsfondens 

målgrupp och är nyskapande. 

Endast ideella föreningar och organisationer som funnits i minst två år har rätt 

att söka lokalstöd, inte kommuner. En aktör som har möjlighet att söka stöd för 

åtgärder i Hovranområdet är givetvis Stiftelsen för Hovranområdet. Ett fortsatt 

samarbete mellan stiftelsen och Hedemora kommun är därför än mer viktigt. 

 

9:1:3 LONA 

Lokala naturvårdsprojekt – LONA hanteras av länsstyrelsen. Kommuner, 

organisationer, företag och lokala aktörer kan söka bidrag med upp till 50 

procent av den totala kostnaden för naturvårdsprojekt. Tanken med satsningen är 

att stimulera och stärka det lokala engagemanget. Åtgärderna måste inrymmas 

under någon av följande punkter: 

- kunskapsuppbyggnad  

- framtagande av kommunala naturvårdsprogram  

- områdesskydd för värdefull natur  

- vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter, inklusive 

åtgärder som främjar friluftsliv  

- restaurering av områden, naturtyper eller arters livsmiljöer  

- informationsinsatser och kunskapsspridning 
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De åtgärder som i denna rapport föreslås passar väl in under flera av dessa 

punkter. Även kostnader för det fortsatta planarbetet, som är nödvändigt för 

utvecklingen av området, kan inrymmas i ett LONA-projekt. Flera kommuner i 

Dalarna, bland annat Borlänge och Leksand, har många gånger använt sig av 

LONA-pengar för kommunala naturvårdsåtgärder. 

 

9:1:4 NOKÅS 

Syftet med stödet natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) är att 

berika skogsmiljöer av allmänt intresse.  Stödet utgår med högst 70 procent av 

godkända kostnader. Man kan få stöd för att spara kulturmiljöer eller bevara 

naturvärden, till exempel: 

- frihugga gamla lövträd 

- skapa skogsbryn 

- restaurera äldre transportleder 

- naturvårdsbränning 

- anlägga våtmark 

- fördyrande skogsbruksåtgärder då mer hänsyn krävs. 

Dessa stöd är främst inriktade mot skogsmiljöer, men i vissa delar av 

Hovranområdet skulle de vara tillämpningsbara. 

 

9:2 Externa medel (lokal nivå) 

9:2:1 Södra Dalarnas Sparbank - Tro, hopp, och klöver  

Södra Dalarnas Sparank ger en del av överskott till projekt som bidrar till en 

positiv utveckling och ökad tillväxt i Avesta, Hedemora och Säters kommuner. 

Det kan gälla kultur, idrott, föreningar, samhälle, näringsliv eller annat som 

bidrar till ett levande samhälle. Stödet kan utgöra 50 procent av projektbudgeten. 

 

 

9:2:2 Lokala företag 

Ytterligare en möjlighet att bekosta skötsel och utveckling av Hovranområdet är 

att engagera lokala företag, både stora och små. Förhoppningsvis leder detta till 

en ökad medvetenhet, delaktighet och stolthet för området. En tanke är att 

företag kan sponsra/abonnera på skötseln av specifik anläggning, t ex en 

rastplats, en sträcka av en vandringsled, ett fågeltorn, eller anläggningsplats för 

båtar. Företaget skulle då stå för kostnaderna som är kopplade till respektive 

anläggning, men själva åtgärdena skulle utgöras av någon annan aktör, t ex 

kommunen, privat entreprenör, eller ett socialt företag. Man kan också tänka sig 

att företag är med och finansierar, och till viss del utformar, till exempel en 

rastplats. Det sponsrande företaget får i utbyte synas på den aktuella rastplatsen, 

och kanske också på kommunens hemsida. 

 



47 
 

10 Kunskapsspridning och samverkan 

En förstudie genomförs av Hedemora Näringslivsbolag AB med syfte att i 

projektform introducera metodiken i ”Landskapsansats” i Hedemora i samarbete 

med en forskargrupp vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Förstudien/projektet begränsas i ett pilotprojekt till Hovranområdet och vänder 

sig till en utvald målgrupp. Forskare vid SLU deltar i implementeringsarbetet 

och har även intresse av att genomföra följeforskning. Om metoden: 

 

Landskapsansats för smart, hållbar tillväxt för alla i Hedemora 

 

”Hedemora kommuns arbete för att bättre tillvarata de värden som finns 

i Hovranområdet kan ses som en del i ett mer strategiskt arbete kopplat 

till Biosfärsområdet. Biosfärsområdestanken väcker intresse för att 

tydligare ta tag i olika utvecklingsmöjligheter med utgångspunkt från de 

värden som finns i landskapet. Kontakter med forskare vid SLU i 

Skinnskatteberg öppnar upp för att i ett pilotprojekt tillämpa den kunskap 

man där tagit fram i form av metoden landskapsansats.  

 

Landskapsansats innebär att aktörer från offentlig, privat och civil sektor 

arbetar integrerat med alla hållbarhetsdimensioner i ett större 

geografiskt område. En landskapsansats rymmer två nyckelprocesser - 

dels att öka och sprida kunskapen om landskapets värden och dels nå en 

fungerande samverkan mellan aktörer från olika sektorer på olika 

beslutsnivåer i samhället. En landskapsansats omfattar följande delar: 

 

- Landskap: Tillräcklig stort område för att arbeta både med för 

platsen relevanta ekosystemtjänster och samhällsaktörer på olika 

beslutsnivåer. 

- Samverkan: Sker med ett gemensamt mål att utveckla lösningar som 

förenar enskilda aktörers perspektiv. 

- Hållbarhet: Kunskap om tillstånd och trender samt mål för 

ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella dimensioner. 

- Kunskapsproduktion: Inkluderar både det ekologiska och det sociala 

systemet där aktörer från samhällets alla sektorer och forskning 

bidrar med ökad kunskap. 

- Lärande på flera nivåer: Nätverkande, samarbete baserat på 

gemensamma intressen och utmaningar, jämförelser, och en strategi 

för att säkerställa lärande på de olika nivåerna i det lokala 

landskapet, samt i ett nätverk av initiativ för landskapsansats.  

 

Hedemora näringslivs AB förbereder att i ett pilotprojekt arbeta efter 

metodiken enligt SLU:s landskapsansats. Till detta hör att anställa en 

person som ska utveckla funktionen landskapslots som är en del i 

landskapsansatskonceptet. I projektet tas hjälp av forskarna vid SLU för 

utbildning i metodiken. Personen som ska anställas som landskapslots 

skall, förutom att tillgodogöra sig arbetssättet i Landskapsansats, i första 

hand äga kompetenser och färdigheter för att skapa goda förutsättningar 

för samverkan och kommunikation. Landskapslotsen skall också arbeta 

med att sammanställa kunskap om landskapets värden, göra nödvändiga 

kartläggningar och inhämta kunskap från de källor som finns lokalt, 
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regional och nationellt. Landskapslotsens uppgift handlar inte om att 

styra verksamheter, utan om att säkerställa samverkan, kunskapsbaserad 

kommunikation, förtroende och gemensamt lärande för att på så sätt 

stimulera till lokal och regional utveckling. 

 

En systematisk och metodisk användning av landskapsansatsen ger ett 

optimalt tillvaratagande av landskapets värden och stimulerar en 

näringslivsutveckling på hållbar grund. Förutom ökad kunskap om 

landskapets värden och de möjligheter som därmed kan öppnas för 

nyföretagande uppnås även större trygghet och långsiktighet i 

planeringen vilket kan vara avgörande för att nya företag ska startas. 

För etablerade företag såväl större som mindre kan en landskapsansats 

även bidra till kompletterande och alternativa affärsmöjligheter. En viss 

diversifiering är av särskilt intresse när marknaden för de mer 

traditionella formerna av naturresursutnyttjande sviktar. Därtill minskar 

risken att utkomst-möjligheter för etablerade och presumtiva företagare 

går förlorade på grund av okunnighet och ointresse.  

 

Pilotprojektets kortsiktiga mål är att ge underlag för beslut om eventuellt 

fortsatt reguljär användning av dessa arbetssätt i kommunen i en eller 

annan form. Projektets långsiktiga mål är att bygdens aktörer genom en 

systematisk användning av metodiken i landskapsansatsen uppnår ett 

optimalt tillvaratagande av de värden som återfinns i det biologiskt- och 

kulturhistoriskt värdefulla landskapet i Hedemora kommun.” 

 

 

11  Sammanfattning av behov av åtgärder 
- De stadsnära delarna, etapp 1 
 

Att göra området tillgängligt och med tydlig skyltning från riksvägen är ett 

första, grundläggande steg för att bjuda in besökare att ta del av områdets stora 

och erkända naturvärden. Hovranområdet blir ett utflykts- och besöksmål och 

öppnar upp möjlighet för rekreation, skolelevers exkursioner, turism och främjar 

folkhälsa.  

11:1  Ny entré från söder 
Ny entré och parkeringsplats anläggs vid södra infarten, i anslutning till 

reningsverket. Den ca 500 m långa traktorväg som tar besökaren fram till 

befintligt fågeltorn rustas upp och en parkering för rörelsehindrade förläggs 

närmare tornet. Skyltar vid riksvägen och på p-platsen sätts upp.  

11:2  Huvudstråket 
Huvudstråket består av en ca 4,3 km lång slinga i området. För att få hög 

tillgänglighet för gång, cykel, rullande hjälpmedel och ev. ridning krävs olika 

insatser av markarbeten. Några sträckor behöver ett nytt ytskikt medan andra 

behöver anläggas från grunden. Där stråket löper över blöta marker krävs större 

insatser. Vid Stadssjön måste en del av stråket göras körbar för större fordon så 

att kommunens reservat går att sköta maskinellt. För att kunna förena krav på 

tillgänglighet med passage för båtar behöver en ny träbro byggas över kanalen 

mellan Hälla- och Hamregölen. Bänkar behövs för vila utmed stråket.  

Markägare är vidtalade.  
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11:3  Ekonomi 

Den totala kostnaden av etapp 1 beräknas till ca 1300 000 kr, fördelat på: 

Mark- och anläggning  1 080 000 kr 

Bro      150 000 kr 

Skyltning (vid riksväg, på p-plats)      50 000 kr 

Bänkar (8 st)        20 000 kr 

 

12  Slutord  
Att stärka Hovranområdets tillgänglighet och attraktionskraft är ett långsiktigt 

arbete som behöver tas i etapper. Att redan 2015 påbörja det konkreta arbetet 

främjar det samarbete som startats med olika aktörer och intressenter i området 

och blir en bekräftelse på kommunens engagemang. Därför känns det mycket 

hoppfullt att kommunen beslutat att anställa en projektledare på 40 procent 

under 2015 med uppdrag att genomföra delar av etapp 1. Investeringsmedel har 

avsatts i budget. 

Parallellt med investeringar behöver former hittas för områdets skötsel och 

underhåll. Det påbörjade samarbetet med Hedemora Garpenberg församlings 

projekt ”Grön Kraft” bådar gott för framtiden.  

Förhoppningsvis ges förutsättningar att testa metoden ”Landskapsansats” för 

kunskapsspridning och samverkan – en metod som på sikt kan användas i hela 

kommunen.   

En långsiktig utveckling av Hovranområdet behöver kontinuitet, en samordning 

av insatser och en rimlig balans mellan offentlig och extern finansiering. Faller 

dessa bitar på plats har Hedemora kommun ett guldläge att locka besökare till 

vår del av Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. Samtidigt kan 

Hedemoraborna själva känna stolthet och glädje över att naturvärden tagits om 

hand och gjorts tillgängliga för alla. 

 
Området är unikt genom sitt läge, stora möjligheter för god tillgänglighet finns och delar av Hovran 
ligger stadsnära. På promenadavstånd från Hedemora centrum når man ett område som med rätt 
utveckling skulle kunna vara ett lättillgängligt rekreationsområde för ortbor och turister.  
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