GRÖNSTRUKTURPLAN

Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera
filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter.
Mora tätort
När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet.
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INLEDNING
Bakgrund och syfte

Syftet med grönstrukturarbetet är att beskriva de gröna miljöernas värden samt
ange mål och riktlinjer för hur de gröna värdena ska tillvaratas och utvecklas.
Förslaget visar hur det är möjligt att bygga upp ett sammanhängande grönt
nätverk i tätorten med hjälp av gröna områden och stråk. Ibland föreslås inga
särskilda åtgärder i ett område, det kan helt enkelt vara viktigt att området får
fortsätta att utvecklas i sin egen riktning. Andra gånger föreslås skötselinsatser
och ibland större åtgärder, exempelvis föreslås bryggor längs med älven för att
skapa kontinuitet i ett stråk.

Varför grönstruktur?

INLEDNING

Att skapa ett grönt nätverk är ett sätt att förbättra rekreationsmöjligheterna i
tätorten, men även att förbättra möjligheterna för ett rikt växt- och djurliv och
en tilltalande landskapsbild där kulturlandskapet är en viktig del.
Med grönstruktur avses inte enbart skogs- eller parkmark, utan även vattenområden och jordbrukslandskapet. Det är även viktigt att tänka på att det finns
fler säsonger än sommaren, grönstrukturen har även viktiga funktioner vintertid.
Liksom den bebyggda miljön är grönstrukturen ofta flerfunktionell där naturen
och landskapet som helhet samsas med rekreationen, jord- och skogsbruket och
dagvattenhanteringen.
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Läsanvisning - Hur ska grönstrukturplanen användas?
Grönstrukturplanen ska fylla flera funktioner: den ska användas som ett underlag för planering enligt Plan- och bygglagen men den ska även vara ett stöd i
det vardagliga arbetet med skötsel av olika gröna områden. Därför finns det en
blandning både i tidshorisonter och i detaljeringsgrad.

Metod

Planen har upprättats av planarkitekt Andrea Andersson tillsammans med
planchef Håkan Persson, dåvarande gata/mark/parkchef Janko Koen, kommunekolog Olle Bylander, miljöinspektör Michael Horn och kulturarvssekreterare
Anneli Larsson från kulturförvaltningen. Även stadsarkitekt Tommy Ek, fritidschef Lasse Ericsson och dåvarande markingenjör Birgitta Fändriks har deltagit.
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INLEDNING

Arbetet har skett genom inventeringar våren-hösten 2014 och våren 2015 och
genom kontinuerliga arbetsmöten där olika förvaltningar deltagit. Arbetet påbörjades som en del av arbetet med den fördjupade översiktsplanen för tätorten
men kom att hantera fler frågor, på en mer detaljerad nivå och bröts därför ut
för att bilda denna grönstrukturplan.

Regionala mål

Dalastrategin - Dalarna 2020
Region Dalarna har tagit fram en regional utvecklingsstrategi för länet. Denna
är en implementering av EU:s Europa 2020. I Dalastrategin poängteras bland
annat vikten av kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, innovativa
miljöer och entreprenörskap, tillgänglighet och infrastruktur samt livskvalitet
och attraktionskraft. Under den sista rubriken påpekas att Dalarnas kultur- och
naturmiljöer har stor betydelse för både boende och besökare. Exempelvis poängteras att odlingslandskapet och kulturmiljöerna är betydelsefulla för både
besöksnäringen och för inflyttning och framväxt av nya företag. Människors kreativitet och produktivitet är alltmer beroende av den plats där vi bor och verkar.

Kommunala mål

Den strategiska planen 2015-2018
Visionen för år 2022 är Regionstad Mora- för ett aktivt liv. Mora år 2022 är en
levande stad med tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt
med tiden och erbjuder möjligheter för att trivas, utvecklas och framförallt
leva ett aktivt liv.
I målområdena återfinns ett par strategier som är relevanta för arbetet med
grönstrukturen:
Tillväxt och utveckling
- Förändringar i den fysiska miljön ska göras med omsorg och med gestaltningsfrågor i beaktande.
Livskvalitet för alla
- En inbjudande stadsmiljö bidrar till Moras attraktionskraft och tillväxt.
- Genom att stärka kulturstråket från Zornmuséet, Mora kyrka, Mora tingshus
och Vasaloppsmålet tydliggörs Moras kulturprofil.
Vår hållbara kommun
-Öppna kulturlandskap.

Begrepp
Grönstruktur

INLEDNING

Begreppet grönstruktur definieras här som tätortsnära park- och naturmark.
Grönstrukturen kan ha olika typer av ägandeformer, skyddsformer och planstatus. Begreppet omfattar alltså inte bara den mark som ägs och förvaltas av
kommunen utan det kan även vara trädgårdar, jordbruksmark, kyrkogårdar och
grönytor kring vägar och industrier. Tillgängligheten till exempelvis jordbruksmark kan vara låg men det kan vara viktigt ur både landskapsbildssynpunkt och
ur kulturhistorisk synpunkt att jordbruksmark inte bebyggs och att den fortsätter att hävdas. Det är därför viktigt att synliggöra den faktiska grönstrukturen
och inte bara den formella.
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Områden
Begreppet avser större eller mindre gröna ytor. Det kan vara friluftsområden, kyrkogårdar, särskilda anläggningar som friluftsområden och fotbollsplaner, parker eller mindre, bostadsnära grönområden. Det kan även
vara tätortsnära skogsmark som används för rekreation men det kan även
avse jordbruksmark.

Stråk
Med stråk avses längre, sammanhängande stråk som inte bryts av kraftiga barriärer. Stråken kan bitvis bestå av gröna områden. Stråken binder
samman de olika grönytorna med varandra och med omgivande landskap.
De är även spridningsvägar för flora och fauna och har ett vistelsevärde
för människorna. Stråk kan till exempel utgöras av viktiga promenadstråk
eller skidspår.
I arbetet ska även studeras hur stråk kan förbättras, exempelvis genom att
passager anordnas där det idag kan vara svårt att ta sig fram och på så sätt
skapa mer sammanhängande gröna stråk.

Länkar
I det här arbetet beskriver begreppet en möjlig koppling mellan två områden eller stråk. Etablering av länkar på rätt ställe kan möjliggöra att två
områden eller stråk kan nyttjas på mycket bättre sätt.

Gröna värden
Stads- och landskapsbild
Parker, grönområden och omgivande natur- och jordbruksmark utgör en
viktig del av ortens karaktär och landskapsbild. Rätt gestaltade kan grönområden göra tätorten trevligare att bo i och besöka. Grönstrukturen kan
bilda det nät som binder ihop stadslandskapet, till exempel kan alléer,
vatten och parker skapa ett sammanhang som gör det lättare att orientera sig i tätorten. Exempelvis kan en strikt allé bilda den övergripande
strukturen i ett annars brokigt industriområde. Grönområden kan även
bilda buffert, exempelvis genom att skogsmark avskärmar från mindre
tilltalande vyer. Träd kan generellt göra att stora byggnader upplevs som
mindre.

Forskning visar att vistelse i naturen ger vila och återhämtning. Tillgång
på natur leder till mindre stress och ökad kreativitet på arbetsplatser och
bättre motorik och koncentrationsförmåga hos barn. Parker och rekreationsområden kan också vara stimulerande miljöer för möten och för
förflyttningar till fots och med cykel.
Naturen är en vanlig arena för rekreation. Rekreation kan vara motion,
avstressning, sociala kontakter och naturstudier och kan ske genom
löpning, promenader, hundrastning, orientering, odling, jakt, bär- och
svampplockning osv.
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INLEDNING

Människors hälsa

En viktig faktor för attraktiviteten hos ett rekreationsområde är att det innehåller många olika slags upplevelsevärden, som äldre skog, lövskog, kulturlandskap
eller artrikedom. Det är även positivt om det finns tillgång till vatten eller är
helt ostört.

Ekosystemtjänster
Begreppet är en samlingsbenämning för de tjänster som
de gröna miljöerna gör samhället, exempelvis i form av
dagvattenhantering, rekreation eller översvämningsytor
men här inbegrips även livsmedelsproduktion. Naturen
utför en syssla som människorna tjänar på. Naturvårdsverket delar in ekosystemtjänsterna i olika typer:
Försörjande:
produktion
av exempelvis spannmål,
dricksvatten, trävirke, bioenergi.
Reglerande: luftrening, pollinering, klimatreglering.
Kulturella: friluftsliv, hälsa,
naturarv och turism.

INLEDNING

Stödjande: för att övriga
tjänster ska fungera, exempel är fotosyntes, bildning
av jordmån, biogeokemiska
kretslopp.
Exempelvis är det ofta billigare och bättre att planera
rätt från början, exempelvis avsätta tillräckliga ytor
för fördröjning av dagvatten
hellre än att modernisera
ledningsnätet eller fylla upp
för att kunna bebygga låglänt
mark.

Grönstrukturen kan sägas ha tre aspekter för rekreationen; tillgång (den faktiska
resursen), nåbarhet (tillgänglighet) och kvalitet. I en innerstad är tillgången till
grön mark (till exempel en park) ytmässigt begränsad men ofta är kvaliteten
desto högre och den är ofta nåbar för många. I en mindre ort i en skogsbygd kan
tillgången till grön mark (till exempel skogen) vara enorm, men nåbarheten och
vistelsekvaliteten kan vara begränsad, till exempel kan trafikleder bilda barriärer
och skogen kanske är ett hygge.

Barns lek – pedagogiska värden
Barn är kanske de flitigaste användarna av utemiljön närmast bostäderna. Ju
bättre förutsättningarna är för lek desto större fantasi och engagemang lägger
barnen ner i sina lekar. Just skog tycks uppmuntra barn till upptäckter och väcker deras fantasi.
I tätorter är det ofta hög konkurrens om mark och ett effektivt markutnyttjade.
eftersträvas. Det är inte heller ovanligt att skolor och förskolor byggs om eller
till för att rymma fler elever på samma yta. Plan- och bygglagen ställer krav på
att det ska finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse
och Boverket har tagit fram allmänna råd (BFS 2015:1 FRI) för hur friytor vid
fritidshem, förskolor och skolor ska se ut.

Biologisk mångfald
För att grönstrukturen i tätorten ska kunna ha en hög biologisk mångfald behöver den vara sammanhängande. Är områdena tillräckligt stora och har bra förbindelser emellan sig kan flora och fauna sprida sig och ekosystemens funktioner och processer kan upprätthållas i högre utsträckning. Längre stråk bör alltså
tryggas och längs dessa stråk bör sammanhängande pärlband av mindre och
större grönytor finnas. Stråken kan löpa radiellt från centrum och ut i landskapet
eller på tvären, beroende på hur stadens bebyggelse- och infrastruktur ser ut.

Kulturhistorisk betydelse
Äldre parker, kyrkogårdar och alléer har stor betydelse för förståelsen av stadens och tätortens historia, där äldre parkanläggningar förmedlar gamla tiders
gestaltningsideal. Även ett gammalt träd i ett äldre kulturlandskap kan ge stark
karaktär om det får stå kvar när hus byggs runt om.

Klimat och luftföroreningar
Grönstrukturen kan förbättra både luftkvaliteten och lokalklimatet. Träd kan
exempelvis användas för att skänka skugga vid lekplatser vilket behövs under
dagens varmaste timmar om mindre barn ska leka där. Vegetation sänker även
vindhastigheten, tar upp koldioxid och avger syre och renar luften från luftföroreningar. Växter tar även upp damm och stoft ur luften och därmed förbättras
luftkvaliteten.
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Risker
Vegetation kan även motverka erosion, exempelvis ras av älvbrinken, genom att
rötter binder och håller fast jordpartiklar eller genom att vegetation tar upp och
fördröjer nederbörden. Rötter tar dessutom upp vatten och därmed minskas avrinningen. Buskar och träd ger ett mer effektivt skydd än gräs eftersom rötterna
är både större och mer genomträngande än gräs. Omvänt kan träd, genom sin
relativt stora tyngd, också inverka ogynnsamt på släntens stabilitet.

Dagvattenhantering
Vårt klimat förändras och framöver kommer det att bli vanligare med skyfall
och därmed fler tillfällen med höga flöden. Detta ställer högre krav på dagvattenhanteringen i tätorten, som sällan är dimensionerad för stora mängder vatten
på kort tid. Grönytor kan då fylla en viktig funktion, både som översvämningsyta men även som yta för fördröjning och infiltration av dagvatten.
Särskilt träd kan fylla en viktig funktion i dagvattenhanteringen. Regnet fördröjs
på trädens blad innan det når markytan och därigenom avlastas dagvattensystemet. Träd tar även upp åtskilliga mängder vatten. En varm dag i juli kan ett stort
träd ta upp cirka 600 liter vatten och det mesta avges genom bladen tillbaka ut
i luften.
Dagvatten från hårdgjorda ytor kan ledas till grönytor där vattnet kan infiltreras,
fördröjas och eventuellt renas. Vid skyfall kan vattnet ledas så att grönytor översvämmas hellre än bebyggelsen.

INLEDNING

Dagvattenhanteringen kan tillföra estetiska värden till stadsbilden. Framtidsdalen Borlänge, juni 2015
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GRÖNSTRUKTUREN
Landskapsbild

Mora tätort är beläget där Österdalälven och Orsälven mynnar i Siljan. Tätorten
är lågt belägen och omgiven av vatten på flera sidor. Ofta medges vackra vyer ut
över vattnet och mot horisonten syns de blånande bergen. Kyrktornet, Hemulmasten på Hemulberget och vattentornen i Utmeland och Noret utgör viktiga
landmärken.

GRÖNSTRUKTUREN IDAG

Bebyggelsen har tillkommit under olika tidsepoker och varierar ofta mellan en
och fyra våningar, som högst i centrum.
Infarterna till tätorten kantas ofta av industribyggnader, handelslokaler eller bullervallar. På en del platser passerar besökaren emellertid småbrutet jordbrukslandskap eller trädplanteringar som ger ett trevligare första intryck av Mora.

Naturmiljö

Mora kommun som helhet domineras av tall- och granskog i ett kuperat landskap. Den bebyggda och uppodlade marken utgör en mycket liten andel av den
totala markarealen. Områdena kring Siljan och Orsasjön utgör emellertid ett
utpräglat kulturlandskap.
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IDAG

Utsikt från stranden på Sanda, år 2014

Kulturmiljö

Mora ligger vid Siljans norra ände på det flacka lågland som bildas omkring Österdalälvens delta. Läget innebär att platsen länge varit en knutpunkt för viktiga
vägförbindelser. Redan på förhistorisk tid fanns det antagligen fast befolkning på
Stranden. Vikingatida gravfynd i bland annat Kråkberg vittnar om en rik kultur
omkring år 1000 som byggde på pälsdjursjakt, fiske och myrjärnshantering.

Lantmätare Olof Schallrots karta från år 1676 visar tydligt hur land- och vattenvägar strålar samman på det smala näs som bildas mellan Saxviken och Österdalälven.
Själva tätorten är sent byggd. Kring Mora kyrka, som troligen är från 1200-talet,
låg länge bara skogsmark. Ända in på 1880-talet var bebyggelsen mest av kyrklig
art. Här samlades Moraborna till kyrkobesök, tingsförrättningar och marknader.
Storskiftet i Mora gjordes under 1840-talet och då lades markreservat ut för nya
vägsträckningar, bland annat Kyrkogatan och Hantverkargatan. Vid den tiden
fanns redan Vasagatan, Strandgatan, Älvgatan, Badstugatan och Kaplansgatan.
Bebyggelsen var ganska fåtalig. På 1860-talet började de första handelsbodarna
att växa fram och på 1890-talet bildades municipalsamhället vilket medförde att bebyggelsen på Morastrand ökade, främst kring Kyrkogatan. I början av

17

GRÖNSTRUKTUREN IDAG

Namnet Mora kommer ur det dialektala "mor" som betyder "tätare skog på
fuktig mark" och syftade antagligen på det låglänta Prästholmen.

Österdalälven

Öna

Stranden

Saxviken

GRÖNSTRUKTUREN IDAG

Morkarlby

Utmeland
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Mora har god tillgång till stora, sammanhängande
skogsområden nära tätorten. I de centrala delarna
återfinns parkerna och de privata trädgårdarna. Ute
i byarna finns mindre bostadsområdesparker och
rester av jordbruksmark.

Teckenförklaring
NATUR
Friluftsområde
Tätortsnära natur
PARK

Stadspark
Bostadsområdespark
Kyrkogård
Institutionspark

ÖVRIGT
Jordbruksmark
Infarter
Idrott / anläggning
Trädgård
Skola
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GRÖNSTRUKTUREN IDAG

Noret

1900-talet byggdes fortfarande gårdsgrupper med bland annat uthus och stall
inne i centrum. På 1960-talet började mer storskalig bebyggelse att växa fram
med hyreshus och kontors- och affärsbyggnader.
Nuvarande Mora tätort utgörs av flera byar, Morkarlby, Utmeland, Noret och
Stranden som främst under 1900-talet har byggts ihop till en tätort. Byarna
utgjordes av gårdar och runt gårdarna fanns den uppodlade marken. Ännu idag
finns rester av odlingsmark i anslutning till äldre gårdar.
Midsommarstängerna uppfördes ofta på naturliga samlingsplatser, till exempel i
vägskäl och ännu idag reses midsommarstängerna ofta på samma platser.
Kulturhistoriskt betydelsefulla gröna miljöer är bland annat kyrkogårdarna,
Vasaloppsmålet, Zorngårdens trädgård och Zorns gammelgård, men även majstångsplatserna och de rester av det äldre jordbrukslandskapet som främst finns
kvar i Noret och Morkarlby. Dessa rester ger ledtrådar till hur bebyggelse och
landskap sett ut förr vilket underlättar förståelsen för gångna tiders vardagsliv.

GRÖNSTRUKTUREN IDAG

Zorngårdens trädgård, år 2014
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Rekreation

I tätorten verkar många idrottsföreningar och det finns rekreationsområden nära
tätorten. Till exempel finns badplatser på Tingsnäs och i Åmåsäng, och friluftsområdena Hemus och Sandängarna ligger nära tätorten. I Lomsmyren, söder
om tätorten, finns en ridanläggning och på Prästholmen finns anläggningar för
bland annat friidrott, fotbollsplaner, simhall och ishall. Siljansleden för vandring
respektive cykel leder genom centrum. Vintertid, om vädret så tillåter, plogas
skridskobanor upp på Saxvikens is.
Ute i bostadsområdena finns mindre gräsytor eller naturmark. I centrala Mora
finns större parker, exempelvis Tingshusparken och Kajenområdet men även
mindre parker som Vita Björns lekpark.

GRÖNSTRUKTUREN IDAG

Hemus
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Lagstiftning och regelverk

Den gröna marken regleras av ett antal lagar och regler.

Plan- och bygglagen (PBL)
Förvanskningsförbud
Enligt plan- och bygglagen 8
kap 13 § får byggnader, bebyggelseområden samt vissa
andra anläggningar och platser som är särskilt värdefulla
inte förvanskas.
Värden ska vara historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga
eller konstnärliga.
Kommunen kan peka ut sådana byggnader, områden
och platser i översiktsplanen,
men förbudet beror på byggnadens värden och ska därför
prövas slutligen i det enskilda
fallet.

PBL är kommunens instrument för att styra utvecklingen av bebyggelse så att
lokal politisk vilja om markanvändningen kan nås. PBL har olika nivåer, exempelvis översiktlig planering, detaljplaner, bygglov och tillsyn.
Översiktsplanen är vägledande för efterkommande beslut om tillstånd, dispenser och skydd.
En detaljplan är bindande. I en detaljplan kan kommunen bestämma om vegetationen och markytans utformning. Kommunen kan även kräva marklov för
trädfällning.

Miljöbalken och naturvård

Riksintressen
Riksintressen gäller mark- eller vattenområden som långsiktigt ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada det värde som utgör riksintresset. Riksintresset
kan exempelvis gälla naturvården, friluftslivet eller kulturmiljövården, vilket
regleras i 3 kap Miljöbalken (1998:808) MB. Större geografiska områden som
har höga natur-, kultur- och friluftslivsvärden finns upptagna i 4 kap MB.
Riksintresse 4 kap Miljöbalken
Tätorten omfattas av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB,
där Siljan och Orsasjön med öar och stränder ingår. Inom området ska turismens
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas.
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Riksintresset innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får
komma till stånd endast om det inte hindrar turismens och friluftslivets intressen samt att natur- och kulturvärden inte påtagligt skadas. Riksintresset innebär
dock inte att hinder föreligger för utvecklingen av befintliga tätorter eller det
lokala näringslivet.
Riksintresse för naturvården
Siljan -Skattungen N 49, är av riksintresse för naturvården enligt 3 kap MB. För
360 miljoner år sedan slog en meteorit ned och det bildades en krater. Nedslaget
innebar att lager av kalksten och sandsten kunde bevaras i kraterringen vilket
gav särskilda förutsättningar för floran och odlingen. Sjöarna utgör en viktig del
av landskapsbilden i området.
Siljan-Skattungesystemet är synnerligen värdefullt ur biologisk-ekologisk och
fiskerimässig synpunkt. I Siljan finns hornsimpan och norsen som är kvarlevor
från istiden och här finns även gott om öring.
Morafältet, N 43, är av riksintresse för naturvården enligt 3 kap MB. Det omfattar bland annat Hemus-området. Området utgör ett av landets största randdeltan och innefattar Nordens största fossila dynfält.
Deltat bildades då isälven, som gick ungefär där Österdalälven rinner idag, mynnade i dåvarande havet. Deltat omlagrades av vinden till stora dyner.
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Vegetationen utgörs av torra, lavrika hedtallskogar. På sandfältet finns flertalet
sand- och värmekrävande arter som anses vara relikter exempelvis mosippa och
sandödla, från den tid då klimatet i Sverige var varmare än det är idag. Här finns
även utter.
Förutsättningar för bevarandet är att områdets välutvecklade terrängformer bibehålls i oskadat skick men även att den unika floran och faunan ges möjlighet
att fortleva.
Riksintresse för friluftsliv
Tätorten omfattas av riksintresse för friluftsliv, Siljansområdet F13, enligt 3 kap
MB. Siljansområdet utgörs av Siljan-Orsasjöns vattensystem med anslutande
terräng samt området längs Siljansringen. Främst kulturbygden och vattendragen är viktiga att bevara för friluftslivet.
Biotopskydd
Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- eller
växtarter kan förklaras som biotopskyddsområden, enligt 7 kap 11 § Miljöbalken.
Skyddet skapas genom att vissa verksamheter som kan skada biotopen, förbjuds.
Biotopskyddet kan beslutas av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen eller kommunen
Vissa typer av områden har ett generellt biotopskydd eftersom de utgör viktiga
livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningskorridorer. Det generella biotopskyddet
gäller för alléer, källor, odlingsrösen, småvatten och våtmarker i jordbruksmark,
stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar.
Naturreservat
Reservat kan bildas av Länsstyrelsen eller kommunen, enligt 7 kap MB, om det
finns ett stort allmänt intresse. Föreskrifterna för reservatet ska bidra till att
reservatets syfte uppfylls och kan exempelvis vara förbud mot att ta ner stora
träd eller ta bort död ved. Till reservatet ska en skötselplan upprättas. Inom
grönstrukturplanens avgränsning finns tre reservat:
Vasaloppets naturreservat, avsatt för friluftslivet, sträcker sig genom Hemus,
över Prästholmen och in i centrala Mora.
Sandholmen är ett mindre naturreservat som ligger där älven mynnar i Siljan.
Hemus friluftsområde är populärt hos hela kommunen.

Strandskydd
Strandskyddet regleras i 7 kap MB. Syftet med strandskyddet är att trygga levnadsförutsättningarna för djur- och växtlivet i vattenområden och utmed stränder samt att ge allmänheten tillträde till strandområden. Inom strandskyddat
område får inte ny bebyggelse eller andra anläggningar uppföras eller mark tas i
anspråk som tomt utan dispens. Strandskyddet kan upphävas i detaljplaneläggning. Vanligtvis gäller strandskyddet inom 100 meter från strandlinjen, både inåt
landet och ut i vattnet.
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Kommunen arbetar även med att bilda ett naturreservat för Saxviksöarna.

Nyckelbiotoper
Skogsstyrelsen har pekat ut nyckelbiotoper på privat skogsmark och de privata
skogsbolagen har gjort egna inventeringar. En nyckelbiotop är ett område med
en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens flora och fauna och har
förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter. Dessa arter uppträder inte
slumpartat och jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns ofta på vissa platser.
Ett skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en speciell skogshistoria
eller på grund av sällsynta ekologiska förhållanden.
I tätorten finns flera nyckelbiotoper längs med älven, från Prästholmen och till
Nya kyrkogården och på Tingsnäs. Här är det främst de äldre tallarna som utpekas som värdefulla. Det finns även en nyckelbiotop längs med Funäsudden där
det finns stora aspar. Åtgärder i nyckelbiotoper ska anmälas till Skogsstyrelsen
för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Sumpskogar
På Funäsudden finns en utpekad sumpskog och även längs med Hemulån.
Ängs- och betesmarksinventeringen
Ängs- och betesmarksinventeringen, Jordbruksverket, 2016, pekar ut en yta i
Åmåsäng som kultiverad fodermark. Med detta avses före detta kultiverad mark
med en mer eller mindre tydlig påverkan av gödsling och kultivering vilket
innebär att fältskiktets floravärden är små. En annan yta i Åmåsäng, där beteshävden har lett till att antalet hävdgynnade arter ökat, klassas nu som "artrik,
hävdpräglade gräsmarker nedanför trädgränsen på torra- friska silikatrika jordar.
Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet."
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Siljan, Orsasjön och Skattungen är av riksintresse för naturvården.

Värdefulla våtmarker
Öarna i Saxviken anses vara våtmarker med höga naturvärden medan Brunnmyren nedanför Åmåsäng har lågt värde. Även Lomsmyren anses ha vissa värden.
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Övriga värden för naturvården
Funäsudden och Saxviksöarna omfattas av ett övrigt intresse för naturvården,
Saxviken, klass II. Funäsudden domineras ömsom av tallskog ömsom av björkskog. Delar av Åmåsäng brukas som betesmark men en hel del har vuxit igen.
Det är gott om brakved och även stora myrstackar. Sammantaget bjuder Saxvikenområdet på flera lämpliga fågelbiotoper.
Nationell bevarandeplan för jordbrukslandskapet
Jordbruksmark i Färnäs ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.
Trädportalen
Trädportalen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, ArtDatabanken och
länsstyrelserna. Trädportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla träd och syftar till att öka kunskapen om
sådana träd. I första hand samlas information om grova träd, gamla träd, hålträd
eller träd med intressant historia. I Mora tätort omnämns åtta träd:
-tre stycken lindar längs med Vasagatan
-en björk vid Zornmuséet (borttagen)
-en pil i Utmeland
-en ek vid Zorns gammelgård
-en pil på Gamla kyrkogården (borttagen)
-en björk längs med Älvgatan

GRÖNSTRUKTUREN IDAG

Ladudörr i Morkarlby, år 2014
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Öna

Österdalälven

Prästholmen

Hemus
Morkarlby
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Utmeland

Lomsmyren
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Sandängarna
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Färnäs

Funäsudden

Åmåsäng

Länsstyrelsen Dalarnas RUMsmaterial
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Saxviken

Kulturmiljölagen
Byggnadsminnen
Det finns olika regelverk för de byggnadsminnen som ägs av staten och för de
som ägs av någon annan. Det är inte enbart byggnader som kan byggnadsminnesförklaras utan även parker och trädgårdar kan bli byggnadsminnen.
I Mora tätort finns tre statliga byggnadsminnen, Mora kyrka, klockstapeln och
Utmelandsmonumentet.
Kyrkliga kulturminnen
Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten
samt för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler eller
andra fasta anordningar på tomten.
Fornlämningar
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturmiljölagens bestämmelser. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten
påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten, i detta fall länsstyrelsen.
Det finns gott om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i tätorten. Inte sällan rör det sig om blästbrukslämningar eller uppgift om fyndplats
för någon historisk artefakt.

Kulturmiljöer i Mora kommun
År 1991 tog Mora kommun och Dalarnas museum fram en kulturhistorisk miljö- och bebyggelseanalys för kommunen. I tätorten studerades i första hand
Stranden och Morkarlby. Bebyggelsen värderades i fyra grupper:
I a. Byggnader som åtnjuter lagligt skydd, byggnadsminnen, byggnadsminnesmärken och kyrkor.
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I b. Byggnader av sådant värde att deras bevarande kan anses vara av riksintresse.
De kan därmed jämställas med de i grupp Ia och kan bli aktuella för byggnadsminnesförklaring.
II. Byggnader av stort kulturhistoriskt värde av såväl allmänt som lokalt intresse.
Med den restriktivitet som gäller ifråga om byggnadsminnen kan de emellertid
inte registreras som sådana. Deras bevarande anses väsentligt
III. Byggnader av kulturhistoriskt värde. Deras bevarande anses väsentligt för
helhetsupplevelsen av en miljö.

Risker
På uppdrag av kommunen gjorde VBB VIAK år 1992 en översiktlig undersökning av stabiliteten hos stränderna längs Österdalälven, Hemulån och Orsälven.
I denna hittades ett antal sträckor som prioriterades I-III beroende på risken, se
karta på sidorna 26-27.
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SGI gjorde 2009 en utredning om risk och sårbarhet för naturolyckor vid Österdalälven där översvämning och erosion studerades. Slutsatsen var att erosionen
borde följas upp på tre av de sträckor som pekades ut i utredningen från 1992;
vid älvstranden i Hemus, väster om Lövholmen och vid Öna uppströms Badstubacksbron. Framtida avlagringar av sand kan medföra att strömfårans läge ändras och ger upphov till erosion på nya ställen. Muddring kan behöva utföras för
att hålla strömfåran i önskvärt läge.

Säkerhet och arbete med grönområden
Vid arbete i offentliga miljöer, exempelvis beskärning av träd, har fastighetsägaren, förvaltaren eller verksamhetsutövaren ansvar för säkerheten. Den som
anlitat arbetskraften måste ha kunskap om arbetsmiljöregler och skapa förutsättningarna för en god arbetsmiljö för sina anställda eller entreprenörer.
Brådskande åtgärder, som normalt är tillstånds- eller dispenspliktiga men som
krävs för att garantera säkerheten, får i vissa fall utföras utan att myndigheten
har prövat dem.
Det ställs särskilda krav på arbetsmiljö kring vägar, ofta måste trafiken stängas
av vid arbete nära vägen. Arbetsmiljöaspekter är i många städer en anledning
till att träd hellre planteras i grönytor än längs med vägar eller i gaturummet.
I Trafikverkets publikation Vägar och gators utformning (VGU) beskrivs bland
annat olika aspekter av trafiksäkerhet kopplat till skötsel av vegetation. VGU
är styrande för Trafikverkets arbete med grönytor men rådgivande för kommunerna.
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I VGU anges exempelvis fri höjd ovanför väg med biltrafik till 4,7 meter och
ovanför gång- och cykelväg till 2,5 meter. Säkerhetszonen är det område vid
sidan av vägens stödremsa som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta
oeftergivliga föremål, till exempel bropelare, hus, träd med en diameter större
än 10 cm. Säkerhetszonens bredd är relaterad till hastigheten, till exempel 9
meter vid en hastighet om 90 km/h.
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ANALYS
Mora har god tillgång till stora, sammanhängande skogsområden nära tätorten
och det finns goda förutsättningar för rekreation. Emellertid kan grönstrukturens förbättras avseende de upplevelsemässiga värdena, både vad avser landskapsbild, kulturmiljöer och parkernas kvalitet och tillgänglighet.

Landskapsbild och kulturmiljö

Tätortens landskapsbild kan utvecklas till att tydligare signalera Moras identitet
och förmedla en upplevelse av Siljansbygden.

ANALYS

Idag kantas infarterna längs vissa sträckor av externa handelsområden, industriområden eller kraftledningar och ger ett ganska tråkigt intryck av orten. Resterna av det äldre, småbrutna jordbrukslandskap som finns kvar skulle kunna
tas tillvara bättre och även det faktum att kyrktornet är ett tydligt landmärke
när besökaren närmar sig Mora. Vyerna över de blånande bergen, Siljan och
Orsasjön kan utvecklas, exempelvis genom att bebyggelse inte placeras mitt för
viktiga utblickar eller att luckor röjs upp i vegetationen.
Zorngårdens trädgård är exempel på en kulturhistoriskt värdefull grönyta som
kan lyftas fram ytterligare. Zorngården, Vasaloppsmålet, kyrkogården, Tingshusparken och delar av Vasagatan kan tillsammans bilda ett grönt kulturstråk vilket
skulle höja de olika platsernas värde.
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Midsommarstängerna som finns ute i byarna är viktiga kulturbärare och platserna kan ha lång historisk kontinuitet och är viktiga för byns identitet. Hur de är
lokaliserade i förhållande till bebyggelse och äldre brukad mark är viktiga för att
kunna läsa byns struktur och utveckling. Även de rester av jordbruksmark som
finns insprängd bland husen är viktiga för att förstå bebyggelsens utveckling och
livet förr.

Natur och rekreation
God tillgång

ANALYS

Det finns god tillgång till stora, sammanhängande friluftsområden nära tätorten,
huvudsakligen för rekreation och idrott, exempelvis Hemus, Prästholmen och
Sandängarna. Dessutom pågår arbete med att skapa ett reservat för Saxviksöarna för att göra dem mer tillgängliga för allmänheten. I varje del av tätorten
finns naturnära rekreationsmark. Dessvärre är det inte alltid enkelt att nå dessa
områden till fots eller med cykel.
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Orienterbarhet och barriärer
För att underlätta orienterbarhet och framkomlighet för människor är det viktigt att tätortens torg, parker, naturområden, gator och cykelvägar är sammanhängande. Strukturen ska vara enkel att förstå och inte ha för många tvära brott
och riktningsbyten.
Tillgängligheten minskar genom barriärer som trafikleder och industriområden,
genom intensivt jord- eller skogsbruk, bristande utformning eller skötsel och
avsaknad av entréer och stigar.

Vattennära
Närheten till vattnet är en stor kvalitet, till exempel har Strandens skolområde
sjöutsikt både mot Saxviken och mot Österdalälven och badplatsen i Tingsnäs är centralt belägen. Dessvärre kan vattnet vara svåråtkomlig, exempelvis är
järnvägen och väg 45/ 70 stora barriärer att korsa för den som vill ta sig mellan
centrum och kajenområdet. Om vattenkontakten utvecklas kan tätorten bli mer
attraktiv att både besöka och bo i. Det bör även finnas bättre gröna kopplingar
mellan centrum och Prästholmen och mellan centrum och Hemus.

Stråk längs stränderna
Ett sammanhängande stråk längs med vattnet, från Prästholmen, längs med älven, över Broåkern, ner till Tingsnäs och vidare längs med Saxvikens strand,
hela vägen ner till Åmåsäng skulle kunna bildas om passager anordnades på
vissa ställen.

Upprustning av parker
Det finns ganska god tillgång till parkmark i centrum. Parkerna håller dessvärre
ganska låg kvalitet och inbjuder inte till vistelse, exempelvis kan möblemanget
vara slitet och obekvämt, platsen kanske inte är avskild från trafikbuller och träd
och buskar sköts dåligt. Vissa platser kan till och med upplevas som otrygga.
Parkmiljöerna är ofta splittrade, exempelvis genom att objekt och vegetation
är utspridda över ett större område utan inbördes gruppering och utan de uppehåll som behövs för att blicken och tanken ska kunna vila. Många parker
används huvudsakligen för passage, exempelvis Tingshusparken och Kajen-området. Genom att höja parkmarkens kvalitet skulle Moras stadsbild kunna förbättras avsevärt.
Större centrala lekplatser efterlyses ofta. Möjligheter till lek är viktiga för stadskärnans attraktivitet för såväl besökare som boende.

ANALYS

Parkernas funktion kan renodlas och överlag kan kvaliteten höjas. För fest, exempelvis studentfirande, och arrangemang kan Kajen-området och Tingshusparken utvecklas. Tingshusparken är emellertid omgiven av äldre kulturmiljöer
som kyrkan och Zorngården, och bör därför ha en mer neutral karaktär.
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Kommunal mark tas i anspråk
På en del platser privatiseras kommunal park- och naturmark och strandområden och de är därför inte tillgänglig för allmänheten. Privatiseringen
sker till exempel genom att närboende lägger i bryggor längs stränderna
eller har virkesupplag och kompostering på naturmark. Ibland kanske
privatiseringen inte gör någon större skada men andra grönområden kan
vara viktiga för rekreationen, barnens lek, växt- och djurlivet eller landskapsbilden.

Mindre grönområden
Gemensamma grönytor ute i bostadsområdena kan vara mycket viktiga
för boende och bör inte exploateras i första hand. Även om de inte verkar användas i dagsläget, kan ett generationsskifte vara i antågande och
grönytan kan bli viktig igen.

Gamla träd
Äldre träd, till exempel lindarna längs Vasagatan eller de stora ekarna på
Zorns gammelgård, är viktiga både för den biologiska mångfalden, har
kulturhistoriska värden och är betydelsefulla för stadsbilden. Emellertid
finns det inte alltid kunskap hos fastighetsägarna om trädens värde och
de är oftast inte skyddade, exempelvis i en detaljplan. Ökad tillgänglighet
och information om respektive område kan stärka natur- och kulturvärdena.

Dagvattenhantering
Framtidsdalen, Borlänge, juni
2015, exempel på dagvattenhantering.

ANALYS

I exploateringsområden bör tillräckliga ytor, som är belägna på rätt plats,
avsättas för dagvattenhantering. Dessa platser kan även ha, eller få, värden för rekreation och för växt- och djurlivet.
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MÅL OCH RIKTLINJER
Denna del av grönstrukturplanen innehåller de övergripande målen och riktlinjerna för hela tätortens grönstruktur. I avsnitten Gröna stråk och länkar samt
Grönområden återfinns de platsbundna målen och riktlinjerna.

Det syns att Mora ligger i Siljansbygden
Mora är vackert belägen intill Siljans strand och omgivet av jordbruksmark som
avlöses av skogsmark och blånande berg. Läget är en stor tillgång och den tilltalande landskapsbilden bör tas tillvara både när trafikanten närmar sig Mora och
för den som befinner sig inne i tätorten.

MÅL OCH RIKTLINJER

– För att den som närmar sig tätorten ska få ett gott första intryck av Mora ska
infarterna ha en tilltalande utformning, gärna genom att resterna av jordbruksmarken värnas.
– Mora centrum ska vara tydligt förbundet med Kajenområdet, vilket innebär
tydligare kopplingar tvärs väg 45/70 och järnvägen.
–Nybyggnation på jordbruksmark undviks. Den bör hållas hävdad.
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Mora har ett gott utbud av grönområden för rekreation
För att tillgodose invånarnas behov av rekreation behöver det finnas varierat
utbud av friytor, parker och naturområden. Grönområdena ska vara enkla att nå.
- Det ska finnas en trädgård eller gård (friyta) i omedelbar anslutning till bostaden för de som på egen hand, exempelvis barn och äldre, inte kan ta sig långa
sträckor.

- Det ska finnas ett rekreationsområde inom 1,5 kilometer från bostaden. Området ska erbjuda naturupplevelser. Det kan även innehålla elljusspår, skidspår
eller andra iordningställda anläggningar för idrott eller friluftsliv.
- Vid exploatering ska naturområden med höga upplevelse- och rekreationsvärden sparas som naturmark.
- De grönområden som tillkommer ska ha goda förutsättningar för höga upplevelse- och rekreationsvärden.
- Vid avverkning i tätortsnära skogsmark ska ris tas bort i anslutning till bostadsbebyggelse. Vanligtvis bör 50 meter från fastighetsgränsen rensas men en
avvägning bör göras från fall till fall. Även stigar i anslutning till bostäder ska
rensas från ris vid avverkning.
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- Det ska finnas en mindre park eller naturområde inom 300 meter från bostaden. Området ska fungera som grannskapets mötesplats, det ska ha gröna
kvaliteter och det ska finnas möjlighet till lek även om det inte behöver vara en
iordningställd lekplats. Man ska inte behöva korsa en kraftig barriär, exempelvis
väg 45 för att ta sig till parken eller naturområdet.

Det ska finnas goda förutsättningar för att leka, både på
lekplatser, i skogen och på skolgården
- På lekplatser för mindre barn ska det finnas möjlighet till skugga, helst genom
grenverk, under de timmar då solen står som högst på himlen.
- Skol- och förskolegårdar ska ha
- tillräckligt stor yta för att det ska gå att bedriva en ändamålsenlig
verksamhet.
- varierande terräng och vegetation där tomtens befintliga kvaliteter har
tillvaratagits.
- goda ljud-, ljus- och luftförhållanden, exempelvis genom att skolbygg
naden placeras som skärm mot en större väg.
- Skolskogar ska värnas och även skolbarnens väg till skolskogen.

Mora har en rik naturmiljö
För att ha en rik biologisk mångfald i tätorten ska det finnas ett varierat utbud
av arter och biotoper i Mora.
- Det ska finnas ett sammanhängande grönt nätverk inom tätorten för att gynna
spridning av växt- och djurlivet.
- Befintliga grönområden med biologiska värden ska sparas och, om det är möjligt och lämpligt, utvecklas.

Mora har vackra parker och gator
Vackra, välskötta stadsparker och välgestaltade gatumiljöer i centrum bidrar till
att förmedla en tilltalande bild av orten, både för invånare och besökare.
– Gator och parker ska utformas och skötas med omsorg och hög kvalitet.
– Då ny grönyta anläggs eller en befintlig omgestaltas, ska tillräckliga ekonomiska medel avsättas för skötsel och underhåll.

Historien är levande i parker och trädgårdar
Tätortens identitet och karaktär kan stärkas genom att befintliga parker och
trädgårdar med höga kulturhistoriska värden, värnas och tillvaratas.
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– Historiska parker, kyrkogårdar och trädgårdar ska värnas och om möjligt restaureras eller utvecklas.
– Då växter behöver ersättas i kulturhistoriskt värdefulla miljöer bör samma
art och sort väljas som den befintliga. Om det är möjligt ska den befintliga
individen förökas vegetativt (avkomman blir identisk med moderplantan) och
återplanteras.
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Dagvattenhanteringen tillför värden både till stadsbilden
och till växt- och djurlivet
Vårt klimat förändras och vi kan förvänta oss fler skyfall med högre nederbördsmängder. Grönytor, men även gator och torg, kan fungera som översvämningsyta och som ytor för infiltration och fördröjning av dagvatten.
- Vid nyexploatering ska övervägas om och hur grönområden eller gatumark
kan användas som översvämningsyta och för fördröjning av dagvatten.
– Områden för dagvattenhantering ska gestaltas med omsorg så att de även tillför värden till stadsbilden och bidrar positivt till växt- och djurlivet.

Träden i parkerna är vackra och mår bra
Träd har biologiska värden och om de är äldre kan de även ha kulturhistoriska
värden. Större träd utgör ofta en viktig del av stadsbilden och kan besitta stor
karaktär.
- Träd ska planteras kontinuerligt och långsiktigt. Artvalet ska variera så att sjukdomar inte riskerar att slå ut alltför stora bestånd.
- Rätt träd på rätt plats. Träd ska väljas utefter den tilltänkta växtplatsens betingelser, exempelvis vad avser trädets storlek, härdighet och estetik, platsens
tillgång till utrymme, ljus, vatten och luft.
- Träd ska ges bästa möjliga förutsättningar vad avser tillgång på jord, vatten och
luft vid plantering, exempelvis genom att de i hårdgjorda miljöer ska planteras i
skelettjord. (Skelettjord består av större stenar som bär upp en trafikyta samtidigt som det finns utrymme mellan stenarna för rötter, luft och vatten.)
- Nyplanterade träd ska förses med stamskydd, särskilt i miljöer där det finns
risk för skador, exempelvis vid snöröjning eller på grund av skadegörelse.
- Träd ska etablerings- och uppbyggnadsbeskäras för att minska behovet av felaktig beskärning senare.
- Beskärning ska utföras av fackman.

- Träd ska skyddas då arbeten, både under och ovan jord, sker i deras närhet.
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- Skadade träd ska i första hand inte tas bort utan hellre beskäras eller kronstabiliseras, i andra hand göras till högstubbar (om det inte är en känslig miljö
estetiskt eller kulturhistoriskt).
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9

GRÖNA STRÅK
Med stråk avses längre, sammanhängande stråk som inte bryts av kraftiga barriärer. Stråken binder samman de olika grönytorna med varandra och med omgivande landskap. Bitvis kan stråk bestå av gröna områden. Exempel på stråk är
större promenadstråk eller skidspår och de är ofta även viktiga spridningsvägar
för flora och fauna.

GRÖNA STRÅK OCH LÄNKAR

I arbetet föreslås även hur stråk kan bli mer sammanhängande, exempelvis genom att förbindelser anordnas där det idag kan vara svårt att ta sig fram.
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Stråket längs älvstranden, vid Nya Begravningsplatsen

Vasaloppsspåret
Vasaloppsspåret är ett naturreservat som sträcker sig från Berga by i Sälen, genom Älvdalens kommun och slutar i centrala Mora. Reservatets syfte är att
säkra området för Vasaloppet och för allmänhetens tillgänglighet under skidsäsongen. I detta avsnitt behandlas sträckan från Hemus till målet. Se mer under
grönområdet Hemus och stråket Vasagatan.

En förstudie inför ett LONA-projekt utredde bland annat möjligheten för en
naturstig mellan Prästholmen och Hemus. Syftet med stigen var bland annat
att stärka de tätortsnära rekreations- och friluftslivsintressena och att möjliggöra miljövänliga transporter till Hemus skidstadion genom att binda samman
Hemusområdet, Prästholmen, Mora Parken och centrum. Detta skulle åstadkommas genom att Vasaloppsspåret asfalterades till halva sin bredd, vilket även
skulle möjliggöra rullskidåkning under barmarkssäsongen.
Från Hemus
Vasaloppsspåret från Hemus skidstadion till att det korsar Hemulån väster om
Morkarlby, leder genom den sandiga hedmarkstallskog som karaktäriserar Hemusområdet i stort.
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Här behandlas Vasaloppsspårets funktion för grönstrukturen, dvs främst det
strövande friluftslivet och inte dess funktion som tävlingsarena.

Längs med Hemulån
När Vasaloppsspåret korsat Hemulån ändras naturens karaktär till att bli betydligt mer frodig. Det finns flodpärlmussla i ån vilket tyder på att vattnet är av
god kvalitet. Stråket är på vissa sträckor tätt omgivet av lövträd och det bildas
nästan en tunnel.
Här är två stråk markerade på kartan, det ena används för skidspåren vintertid
och det andra används sommartid.
Över Prästholmen
Strax efter att spåret passerat under järnvägen och Oxbergsvägen ändras dess
karaktär från stillsamt skogsspår till att bli en del av Prästholmens alla anläggningar och det kan vara svårt att hitta en logisk fortsättning in mot centrum.
Idag läggs provisoriska broar ut över Hemulån vid Zornmuséet. Där stämmer
inte spårets sträckning med reservatets dragning.
Även på Prästholmen redovisas två stråk, det ena för skidspåren vintertid, det
andra används huvudsakligen för gång- och cykeltrafik.
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Vasaloppspåret mellan Prästholmen och Hemus
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Mål
Vasaloppsspåret ska vara tillgängligt och attraktivt för friluftslivet både
sommar- och vintertid, från Zornmuséet och till skidstadion i Hemus.
De biologiska värdena i anslutning till stråket värnas.
Riktlinjer
På de sträckor där vegetationen mellan spåret och ån är tät kan öppningar
i vegetationen tas upp på vissa ställen mellan stigen och ån för att medge
utblickar över ån och Bryggeriet.
Enstaka plattformar kan anordnas längs med ån för att möjliggöra att rörelsehindrade enkelt ska kunna fiska.
Där spåret passerar Zornmuséet kan det flyttas något närmare Lisselby och
en mer tilltalande, permanent bro kan anordnas över Hemulån. Brons gestaltning kan inspireras av Zorngården och Zornmuséet. Detta skulle då
kunna bli den nya entrén till Prästholmen för gång- och cykeltrafik. För
stråkets fortsättning se Vasagatan.
För att göra det enkelt och mer trafiksäkert att gå och cykla mellan centrum
och Hemus/Uni-hoc arena både sommar- och vintertid kan de idéer som
presenterades om en naturstig i LONA-projektet plockas upp. Stigen kan
asfalteras till halva bredden för att vara tillgängligt för rörelsehindrade och
även kunna användas av rullskidåkare.
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Vasaloppsmålet

Älvstranden
Längs med Österdalälvens strand, norr om tätorten är det idag möjligt att röra
sig långa sträckor längs med vattnet. Emellertid saknas en del viktiga länkar i
stråket.
Det finns stora, gamla tallar längs strandbrinken, några sägs vara från 1600-talet.
Långa sträckor av älvstranden är därför utpekade som nyckelbiotoper.
Området vid Badstubacksbrons södra fäste används idag för parkering och vintertid för tippning av snö. Området upplevs som en mindre representativ infart
till Mora norrifrån.
Längs Älvgatan leder stråket österut längs med gång- och cykelbanan men vid
Rosa huset viker Älvgatan av från stranden och stigen leder bakom bostadsbebyggelsen och blir mer avskild.
Lövholmen bildar en skogsdunge på grönstråket, se mer under grönområdet
Lövholmen.
Vid bostadsbebyggelsen som ligger tätt intill branten mot älven, öster om Lövholmen, finns stora, äldre almar och nere vid vattnet finns yngre almar och lönnar. Eftersom det är väldigt brant är det på somliga sträckor svårt, ibland rentav
omöjligt, att ta sig fram längs med vattnet nedanför bostadshusen. I området
finns en blästbrukslämning.
Idag finns studentbostäder invid gräsplanen på Gödslan och intill dessa en större öppen gräsyta. Det finns tankar om att bebygga gräsplanen med ytterligare
bostäder.

Österdalälven
Lövholmen
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Mellan den öppna ytan och Nya kyrkogården finns en lövskog med nästan tropisk karaktär, se mer under grönområdet Gödslan.
Längs med stranden på kyrkogården finns gångvägar och även här dominerar de
äldre tallarna. Se mer under grönområdet Nya Kyrkogården.
Idag slutar den gröna delen av stråket vid Nya kyrkogården. För att komma till
Tingsnäs behöver gång- och cykeltrafikanter ta sig via bostadsgatorna på Broåkern och därefter passera genom en smal gångtunnel under väg 45/70. Färden
behöver därefter gå bakom en bensinmack och passera järnvägen i en plankorsning.

Stig längs älven vid Gödslan, 2015
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Vissa sträckor av älvslänten finns med i en utredning, Stabilitetsförhållanden invid Österdalälvem Hemulån och Orsälven inom Mora kommun, från 1992. Norr
om Noretbron är en del av slänten utpekad som riskklass I och där har kommunen förstärkt slänten med stenskoning. Slänterna öster och väster om Lövholmen är utpekad som riskklass III för erosion.

Mål
Det bör vara trivsamt och enkelt att ströva i en grön omgivning, längs med
älvstranden, från Prästholmen till Tingsnäs, och därifrån vidare på Saxviksstråket hela vägen ner till Åmåsäng.
Riktlinjer
Nyckelbiotop tallar
Särskilt tallarna inom nyckelbiotopsområdena (se sidorna 26-27) ska värnas. Om en tall medför allvarlig risk bör den kunna tas bort, exempelvis
om den riskerar att falla och dra med sig del av älvbrinken i närheten av
bebyggelse. Det är emellertid bättre om det är möjligt att beskära trädet
så att kronan blir mer balanserad och på så vis minska risken för att trädet
faller. Det kan även vara lämpligt med kronstabiliseringar, dvs att kronan
binds ihop. Sakkunnig ska anlitas för att bedöma vilken åtgärd som är
lämplig. Nedtagning och beskärning av träd ska utföras av sakkunnig. Vid
åtgärder inom nyckelbiotop ska anmälan göras till Skogsstyrelsen.
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En träbrygga kan anordnas
längs med älvkanten, Lillån i
Orsa, år 2014

Delsträcka Andreasgården - Badstubacksbron
Det har tidigare funnits idéer om ”Mora Docklands” vid Badstubacksbrons
fäste. Tanken var att den kulturhistoriskt intressanta småindustribebyggelsen skulle omvandlas till bostäder. I samband med ett sådant projekt kan
en strandpromenad anordnas längs med Hemulån, från bron vid Andreasgården till Badstubacksbron. Strandpromenaden bör utformas som de
bryggor som anordnats längs med Lillån i Orsa, se bild nedan. En alternativ dragning är Dalagatan och gång- och cykelbanan på Badstugatan. Det
är i så fall viktigt att gestaltningen av gatan tydligt förmedlar en koppling
mellan älvstranden och Prästholmen.
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Badstubacksbrons södra fäste
Utformningen av området vid Badstubacksbron bör ske i sammanhang
med eventuell omgestaltning av väg 70:s möte med Badstugatan. Tidigare har rondell föreslagits som korsningslösning.
Delsträcka Badstubacksbron - Lövholmen
Stigen bakom bostäderna vid Älvgatan bör hållas öppen och klippt. Om
boende önskar kan röjning av småsly ske. Företrädesvis bör blommande
växter och växter med höstfärg, exempelvis rönn, hägg och häggmispel
sparas.
Delsträcka Lövholmen - Gödslan
Nedanför den bebyggelsen som ligger tätt intill branten ner mot älvstranden, öster om Lövholmen, äger kommunen en smal remsa av strandkanten, som är planlagd som parkmark och det kan vara möjligt att anordna
en tryckbank eller en träbrygga lik den vid Lillån i Orsa, för att skapa ett
sammanhängande gångstråk. En tryckbank skulle även minska risken för
ras. Det är viktigt att ädellövträd (almar, lönnar och lindar) sparas men
björkar som lutar fel bör tas ned och mindre småsly kan tas bort.
Längs med stråket vidare österut, mot Gödslan, finns en nyckelbiotop och
tallar ska värnas men björkar som lutar in mot bebyggelsen och mindre
lövsly kan tas bort.
Det brantaste partiet, där en
passage bör anordnas, eventuellt som en tryckbank, år 2014
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Delsträcka Nya begravningsplatsen - Tingsnäs
Avsnittet mellan Nya Begravningsplatsen och Tingnäs behöver förbättras.
Särskilt behöver en trevligare passage över eller under riksvägen studeras.
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Saxviksstråket
Stråket börjar vid Tingsnäs badplats, leder längs med sjöstranden, via Kajen och
därefter en stor öppen gräsplan. Därefter löper det förbi bostadsområden och
parkområdet på Saxnäs, särskilt boende, Zorns gammelgård, Folkhögskolan Skeriol. Det passerar mellan Saxviken och flerfamiljshus och längre söderut småhus
innan det leder längs med Funäsuddens strand och vidare ner till badplatsen på
Åmåsäng där det finns äldre odlingsmark och fritidshusområde.
Idag leder stråket längs med stranden endast ner till Tomtebo, därefter får man
ta sig vidare på gång- och cykelvägar längre västerut innan man vid Klockarhagen kan ta sig ut mot vattnet igen. Det finns heller inget stråk längs Funsäudden
utan man får ta sig på väg/gång- och cykelväg ner till Åmåsäng.
De befintliga delarna av stråket illustreras i brunt, de föreslagna i beige, i kartan
till höger.
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Kajen sommaren 2014
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Åmåsäng

Mål
Saxviksstråket ska vara attraktivt för strandnära strövande, från Tingsnäs i norr till Åmåsäng i söder.
Riktlinjer
Övergripande
Stråket ska vara sammanhängande men kan karaktärsmässigt tillåtas
variera; strandängslik miljö nära Tingsnäs som övergår till stadspark,
strandpromenad, småbåtshamn och kajer. Söder om Saxnäs kan stråket
ges en naturligare karaktär, anpassad till omgivningen.
Tingsnäs
Delar av nuvarande bangårdsområde och verksamhetsområden föreslås
på sikt omvandlas till bostäder. Då är det viktigt att området närmast stranden avsätts som natur- eller parkmark och är tillgänglig för
allmänheten. Området kan utformas som fruktträdgårdar och strandängar.
Kajen
Kajen-området föreslås "zoneras" med en mer klassiskt parklik karaktär
i nordost som i höjd med Hamngatan och Köpmangatan övergår till
att bli mer torglik med uteserveringar och båtbryggor. Se mer under
grönområdet Kajen.
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Stranden nedanför Zorns gammelgård, sommaren 2014

Stranden i Utmeland
Söder om Saxviken passerar stråket Saxnäs och Zorns gammelgård.
Komunen har köpt in Saxviksöarna och vid båthamnen vid Tomtebo
skulle en koppling till öarna kunna anordnas.
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Strax norr om Tomtebo finns lövskog med bland annat blåtry, druvfläder och olvon som bör få finnas kvar. I Tomtebovägens förlängning kan
undervegetation röjas för att medge utsikt över vattnet och Saxviksöarna. Något söderut finns en liten dunge med bland annat pil och al.
Dungen verkar användas av barn i området och det är viktigt att den
får finnas kvar.
Stranden nedanför Tomtebo utgörs idag till stor del av utfyllnadsmassor och området upplevs som ovårdat. Det är emellertid vackert beläget mellan bostäderna och vattnet. Området kan besås med ängsväxter
och slås med slaghack. Det bör även vara möjligt med ett mindre
båthusområde.
Stråket leder förbi Utmelandsmonumentet och vidare längs med stranden fram till gång- och cykelvägen vid Klockarhagen.
Funäsudden och Åmåsäng
Idag används Funäsvägen av många som går och cyklar från Utmeland
och ner till Åmåsängs badplats. Den är emellertid samfälld och detaljplanearbetet för utbyggnad av campingen har Funäsvägen pekats ut
för gång- och cykeltrafik. Detta kräver en höjning av standarden så att
den blir mer attraktiv för gång- och cykeltrafikanter.

Förslag till hur stig kan utformas nedanför Utmeland, till
vänster och runt Funäsudden,
till höger.
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Ett strövstråk kan anordnas runt Funäsudden, som i kontrast till Funäsvägen skulle ha en mycket enklare karaktär. Längs med stråket kan sittoch grillplatser anordnas. Se mer under grönområdet Åmåsäng.

Foto: Michael Horn
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Hånåknistråket
Stråket sträcker sig mellan Hånåkni i söder och in till centrala Mora i norr. Vid
Morkarlbyskolan ansluter stråket till Morkarlbystråket.
I söder finns ett större skogsparti insprängt bland bostäder, grönområdet Hånåkni. Här domineras vegetationen av större tallar men det finns även en hel del
björk.
Stråket leder på gång- och cykelvägar söderut, över Svedjärnsvägen och över
grönområdet vid Knagghagen-Vigghagen, som är ett större öppet grönområde,
och går därefter på Bölvägen. Stråket passerar Kvarnholsvägen och leder därefter på en gång- och cykelväg omgiven av högre tallar och björkar undervuxna
med lövvegetation. Stråket leder därefter på lokalgator innan det ansluter till
Morkarlbystråket.

Mål
Stråket ska vara en grön förbindelselänk mellan Hånåkni och Mora centrum.
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Riktlinjer
För att minska behovet av röjning vid Morkarlbyskolan framöver men
ändå möjliggöra sikt genom partiet bör några yngre träd tillåtas växa till
sig så att mindre ljus når marken.

Teckenförklaring
Grönområden som ska värnas
Morkarlby- och Hånåknistråken

Hånåkni
0
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Morkarlbystråket
Stråket sträcker sig mellan Canadaområdet och Mora centrum. Canadaområdet
är ett skogsområde som, till stora delar, så småningom kommer att exploateras
för bostäder. Stråket leder som en stig norrut, förbi det nya bostadsområdet
kring Lundstigen, över Kvarnholsvägen och passerar mellan Morkarlbyhöjdens
skola i öster och bostäder i väster.
Det här området är bevuxet med höga, smala björkar och tallar med tät slyvegetation undertill. Personal vid skolan är oroliga för att barn ska komma bort i
den täta slyskogen och därför har området närmast skolbyggnaderna röjts. Asp-,
rönn-, och björkskott har kommit upp eftersom skogen har blivit ljusare, vilket
stimulerar bildandet av rotskott.
Nedanför skolan angör stråket gång- och cykelvägar som leder in till centrala
Mora.

Mål
Stråket ska vara en grön förbindelselänk mellan Canadaområdet och
Mora centrum.

GRÖNA STRÅK OCH LÄNKAR

Riktlinjer
I området vid skolan bör grupper av lövvegetation sparas men röjning
kan ske runt grupperna, så att det är enkelt att se vart barnen tar vägen
men på sikt skapa ett slutet krontak som minskar skötselbehovet men
ändå medger god sikt.
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Vasagatan
Stråket tar vid där Vasaloppsspåret angör Vasagatan vid Zornmuséet och sträcker
sig bort till Vasaloppsmålet.
Flera gröna kulturmiljöer ansluter till gatan och ger den en lummig karaktär.
Vasagatan är ganska hårt trafikerad och under Vasaloppets sommar- och vinterveckor bildar den upploppssträcka för de olika loppen.
Vasagatan fanns redan vid storskiftet på 1840-talet och är en av de äldsta gatorna i Mora. Den fick sitt namn efter Gustav Vasa som år 1520 stod på en kulle
vid en klockgjutargrop och höll tal till morkarlarna. År 1903 restes en staty av
Anders Zorn föreställande Gustav Vasa när han talar till folket på denna plats.
Den äldsta byggnaden vid Vasagatan är Mora kyrka med anor från 1200-talet, se
mer under Gamla Kyrkogården. Öster om kyrkan ligger klockstapeln uppförd
år 1673.
Vid mitten av 1850-talet började ett samhälle växa fram på Morastrand. Vid
Vasaloppsmålet ligger Morastrands första handelsbod från år 1863 och ett större
tvåvåningshus från samma tid. Här finns även en industribyggnad i tegel, före
detta Anders Mattssons mekaniska verkstad uppförd på 1890-talet, som är ett
fint exempel på industriarkitektur.

GRÖNA STRÅK OCH LÄNKAR

Vasagatan mot Lisselby, innan Zornmuséet byggs.
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Tingshuset uppfördes år 1902 och intill tingshuset anlades Tingshusparken enligt dåtidens romantiska stilideal. Parken ritades om på 1930-talet av Ragnar
Östberg i samband med invigningen av den nya statyn föreställande Anders
Zorn placerades i parken.
Moras kommunhus uppfördes år 1938 och till detta hör Stapelparken/Kommunhusparken.
Intill kyrkan ligger Zorngården med sin lummiga trädgård och strax väster om
Zorngården ligger Zornmuséet, som är ritat av Ragnar Östberg, samma arkitekt
som ritade Stockholms stadshus.
Mittemot Zorngården finns en större parkering och i gränsen mot gatan finns
äldre lindar med mycket höga biologiska men även kulturhistoriska värden.
Dessa finns med i ArtDataBanken/SLU:s Trädportal.

Zorngården

Mora kyrka

Stapelparken

Vasaloppsmålet

Tingshusparken

Saxviken

Teckenförklaring
Grönområden som ska värnas
Vasagatanstråket
0
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Zornmuséet

Mål
Gatan ska vara attraktiv för cykeltrafik och det ska finnas tydliga kopplingar mot resecentrum, gågatan och Prästholmen.
Gatan ska även vara attraktiv för gångtrafik och den ska hålla hög kvalitet i
gestaltning, material och utrustning.
Gatans gröna karaktär ska tas tillvara och de höga biologiska värdena hos
de äldre träden värnas.
Riktlinjer
Stråket ska ha tydliga start- och målpunkter. Som startpunkt föreslås ett
mindre torg vid Zornmuséet i nivå med Vasagatan. Torget tillåts flyta ut
mot Millåkersgatan, för att göra det enkelt och tydligt att röra sig mellan
gågatan och Zornmuséet. Även kopplingen mot Prästholmen ska vara tydlig med en framträdande entré där skidspåren kan börja vintertid, se mer
under Vasaloppsspåret.
Även slutpunkten med Vasaloppsmålet och Vasastatyn kan tillsammans
med Målkullanns (byggnaden där den första handelsboden i Mora etablerades) och ett eventuellt tillkommande kulturhus bilda ett långt ”kulturtorg”
med Stapelparken som en grön koppling mellan torget och kommunhuset.

GRÖNA STRÅK OCH LÄNKAR

Vasagatan år 2014. Tingshusparken på vänster sida, gamla kyrkogården på höger sida.
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Förlängningen av stråket mot resecentrum, via Strandens skolområde och
tvärs väg 45/70, behöver vara tydligt och lättbegripligt för resenärerna.
Företrädesvis ska natursten användas och älvdalskvartsit bör finnas med
på något sätt.
Stråket kan ges "identitetsskapande" element, exempelvis kan plaketter
med Vasaloppsvinnares namn läggas in i markbeläggningen. En detalj som
redan finns på vissa ställen idag är "skidspår" som består av vit smågatsten
infälld i röd smågatsten och detta kan användas i större utsträckning.

GRÖNA STRÅK OCH LÄNKAR

Skiss över hur Vasagatan skulle kunna utformas förbi Zorngården och Zornmuséet.
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Hemulåstråket
Idag finns ett gångstråk från Zornmuséet längs med Hemulån, förbi ishallen och
vidare till majstången i Morkarlby.
Kulturförvaltningen i samarbete med Zornmuséet och Mora hembygdslag, har
anordnat ett promenadstråk, Zornvandringen, i centrala Mora med hållpunkter
relaterade till Zorn. En sträcka av vandringen leder längs med ån då Zorn ofta
använde Hemulån som motiv i sina målningar.
Vid Lisselby är ytan ner till ån gräsbevuxen med utsikt över Prästholmen men
vid ishallen är stråkets omgivning torftig och asfalten sträcker sig fram till
strandbrinken.
På sträckan från ishallen till majstången i Morkarlby omges stråket av tät vegetation, i huvudsak lövträd. På den samfällda marken nedanför majstången öppnar
området upp sig. Detta område har nyligen röjts men är återigen på gång att
växa igen. Här finns ett båthus och längre mot sydväst även uppläggning av båtar. Hemulån har en lång historia som farled för båtar.

Prästholmen

Zornmuséet

ishallen
lövskog

Lisselby
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båthus

Teckenförklaring
Grönområden som ska värnas
Hemulåstråket
0
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Mål
Stråket ska vara grönt, inbjudande och attraktivt för vardagsrekreationen
genom att den stilla och frodiga karaktären kring ån värnas och de biologiska kvaliteterna ges möjlighet till utveckling.
Riktlinjer
Stråket ska vara sammanhängande och det ska vara tydligt att stråket
fortsätter även förbi ishallsområdet. Stråket kan ges en egen, särskild karaktär genom att en viss, avvikande trädsort, som katsura, manchurisk
valnöt eller fågelbär, planteras återkommande.
Viss variation i stråket bör medges. Vid Lisselby kan stråket ha mer småstadskaraktär och grässlänten ner mot ån kan planteras med mindre träd
och perenner.
I lövskogen väster om ishallen bör bara mindre åtgärder i vegetationen
medges. Endast mindre barrträd och träd som fallit över stigen tas bort.
De kan då läggas i skogsmarken intill stigen.
Den djungellika delen av stråket,
sydväst om ishallen, år 2014
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Den mer öppna, västra delen av stråket ska hållas öppen genom kontinuerlig gräsröjning så att Hemulån enkelt kan nås.
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Öna älvstrand
Längs med stranden i Öna finns en remsa naturmark som används som strövstråk. Området är till stora delar bevuxet med äldre tallar, men närmast Badstubacksbron, nedanför Dunkasbo, består området av klippt gräsmatta.
I väster är stranden samfälld men kommunen äger stranden nedanför Dunkasbo.
Älven hade förr i tiden ett annat lopp, den vek av norrut vid Tuvan och gick runt
Sandängarna. Under vårfloden år 1659 steg vattnet så kraftigt att älven bröt igenom vid dagens Bastubacksbron och därmed bildades den nuvarande fåran. För
att förhindra erosion och förstärka stränderna gjordes så kallad mjågning, dvs
förstärkning genom pålning. Mjågning av strandkanterna och plantering av vide
för att binda sanden var tidigare en skyldighet för de olika byarna. Det fanns till
och med ett mjågskifte på 66 tunnland där ris och pålar hämtades för detta. Idag
har resterna av mjågningen även ett kulturhistoriskt värde.
Sträckan mellan Badstubacksbron och Lillvägen är utpekad som prioritet III
(den lägsta) i inventering av stabilitetsförhållande vid älvstränder från 1992.
Mål
Strandområdet ska vara tillgängligt för allmänhetens strövande.
Mjågningens kulturhistoriska värden ska tillvaratas och tallarnas höga biologiska värden ska värnas.
Riktlinjer
Ny bebyggelsen bör inte tillåtas alltför nära älvkanten. Vegetation bör sparas eftersom rötter binder och håller kvar jord och därigenom förhindrar
ras.
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GRÖNOMRÅDEN
Begreppet grönområden avser större eller mindre gröna ytor. Det kan vara friluftsområden, kyrkogårdar, särskilda anläggningar som friluftsområden och fotbollsplaner, parker eller mindre, bostadsnära grönområden. Det kan även vara
tätortsnära skogsmark som används för rekreation men det kan även avse jordbruksmark.
Grönområdena redovisas "byavis" med en beskrivning som följs av mål och riktlinjer.

GRÖNOMRÅDEN

Förutom parker och naturmark inbegrips även exploateringsområden (områden
som så småningom avses bebyggas). I kartorna betecknas exploateringsområdena med orange färg.
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Sanda 2014

Grönområden, byavis
Morkarlby 					s. 65
Utmeland 					s. 85
Stranden					 s. 99
Noret 						s. 137
s. 153

GRÖNOMRÅDEN

Täppan - Tuvan - Sandängarna 			
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Intill Hemulån i Morkarlby, år 2014
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Morkarlby
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Morkarlby

Den gamla delen av Morkarlby, öster om Oxbergsvägen, är en av de äldre byarna
i Mora socken. Det är en klungby med ålderdomlig bebyggelsestruktur. Fastän
ny bebyggelse har krupit närmare kan den gamla strukturen och de oregelbundna tomterna fortfarande urskiljas. Det finns även äldre gårdar längre västerut.
Bymiljön har gradvis upplösts och förändrats under 1900-talet på grund av rivning och utglesning i kombination med nya vägar och bebyggelse, exempelvis
Oxbergsvägen. Det finns emellertid en hel del äldre hus och uthus kvar, några
från medeltiden. Morkarlby avbildades i Zorns målning Midsommardans.
Tidigare var området söder och väster om Oxbergsvägen jordbruksmark och här
fanns även skogsdungar, se ortofoto från 1946 på nästa sida. På fotot syns hur
den äldre bebyggelsen huvudsakligen låg i byklungan eller längs med Selbäcksvägen, Stenvägen och Kvarnholsvägen. En stationsbyggnad, ritad av Ferdinand
Boberg, låg där Vasagatan slutar vid järnvägen. I flygbilden syns även folkparken
på Kox.
Under 1900-talets senare hälft har jordbruksmarken bebyggts med i huvudsak
villor. Expansionen har fortsatt söderut och idag exploateras Canadaområdet.
I de nyare områdena finns oftast mindre ytor med park- eller naturmark, exempelvis vid Kittvägen och Godsvägen. Mellan Morkarlby och Hånåkni finns
gammal jordbruksmark som är ett grönt avbrott mellan bebyggelsegrupperna. I
Canadaområdet finns sammanhängande skogsmark som används för rekreation.

GRÖNOMRÅDEN

Den äldre bebyggelsen i konstrast till den nyare
bebyggelsen i före detta kvarteret Hugin, år 2014.
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Kv

Flygbild över Morkarlby och Utmeland från 1946.
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Riktlinjer för Morkarlbys grönstruktur
Grönområdena inom och i anslutning till Morkarlby har skilda karaktärer och därmed olika förutsättningar för utveckling. Det är därför svårt
att hitta generella riktlinjer.
Emellertid kan konstateras att i anslutning till den äldre bebyggelsen
finns det ibland rester av äldre jordbruksmark (lindor). Gammal bebyggelse återfinns främst vid den äldre bykärnan i Morkarlby men även
längs med Selbäcksvägen och insprängt lite här och var i övriga Morkarlby. Det är viktigt att dessa grönytor förblir oexploaterade för att den
äldre miljön ska fortsätta att vara läsbar.

GRÖNOMRÅDEN

Park/naturmark vid Kittvägen, år 2014.
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M9

M1 Hemus och Hemulåns dalgång
Hemus (med Hemus avses i det här sammanhanget friluftsområdet, inte byn)
är ett populärt, tätortsnära friluftsområde med skidspår under vintern och sommartid motionsspår och rullskidbana. Hemulån rinner genom området.
Området ligger inom riksintresse för naturvård, Morafältet, och området karaktäriseras av böljande sanddyner huvudsakligen bevuxna med tallar. På sandfältet
finns flera sand- och värmekrävande arter som anses vara relikter, exempelvis
mosippa och sandödla, från den tid då klimatet i Sverige var varmare än det är
idag. Det finns även utter i Hemus.
För att trygga Hemus för friluftslivet bildade kommunen nyligen ett naturreservat. Reservatet innehåller olika zoner med olika rekommendationer, där vissa
områden är avsatta med anledning av sitt värde för friluftslivet och andra för
sina naturvärden:
1. I skidstadion-området ska tävlings- och träningsverksamheten för skididrotten prioriteras. Här kan en pelarsal av grova tallar utvecklas.
2. Heden, som är det allra största delområdet, är i huvudsak bevuxen med tallskog. Här ska sport- och friluftslivet främjas. Norr om Hemulån ska andelen
äldre tallskog öka och en naturskogsliknande succession ska eftersträvas. Söder
om Hemulån ska andelen äldre tallar öka.

GRÖNOMRÅDEN

Hemulån, år 2014

3. Hemulåns dalgång, uppströms Bryggerivägen, utgörs av en bäcknära strandskog, delvis utpekad som nyckelbiotop. Här finns signalarter och rödlistade arter, exempelvis violettgrå tagellav. Det är viktigt att det fuktiga och skuggiga
klimatet bevaras och att livsbetingelserna för de listade arterna kan utvecklas.
Området ska i princip lämnas för fri utveckling. Träd som faller över stigar eller i
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ån får tas bort och spår och broar får underhållas. Eventuell framtida utbyggnad
av spår ska göras med så lite påverkan som möjligt.
4. I nipan i norr, mot Selja, ska en fasad mot Vasaloppsvägen av gammal tallskog
få utvecklas.
5. Hemulåns dalgång nedströms Bryggerivägen, domineras av lövskog och det
finns även en del ängsmark. Syftet är att få en urskogsliknande lövskog med inslag av döda träd. Nya lövuppslag ska gynnas men granar ska tas bort. Det krävs
röjning och gallring mot ängsmarken för att den inte ska växa igen. Död ved får
flyttas in i skogen.
Igenom området sträcker sig Vasaloppsspåret som länge har varit ett naturreservat för friluftslivet. Hemulån är även en utpekad sumpskog, klass 2 (i en skala
1-4, där 1 är mest värdefull).
Idag angör biltrafik från Oxbergsleden över en plankorsning med järnvägen mot
Märbäck, eller på lokalgator genom ett bostadsområde. Detta är en mindre bra
lösning eftersom det periodvis är mycket trafik över järnvägens plankorsning
men även för att trafiken stör boende i Hemus.
Mål
Det är viktigt för hela tätorten och kommunen att Hemus fortsätter att
vara tillgängligt och attraktivt för friluftslivet.
De särskilda naturvärdena ska värnas utifrån sina respektive förutsättningar.
Riktlinjer
Det är viktigt att de upprättade naturreservatsföreskrifterna och skötselplanen för de olika delområdena respekteras.
Tillgängligheten till området, särskilt vad avser bil-, gång- och cykeltrafik,
bör utvecklas.
Områdets attraktivitet för andra brukare än de som redan idag använder
området kan utvecklas. Exempelvis kan det göras mer tillgängligt för rörelsehindrade och/eller synskadade.
Eftersom en del av de sandgynnade arterna trivs bäst på öppen mark bör,
vid flytt av skidspår, inte återplantering ske i det tidigare spåret.

För att göra Hemus mer tillgängligt och attraktivt för fler användare,
bland annat rörelsehindrade och synskadade, studerades Hemus-området i en förstudie för ett LONA-projekt. Projektet föreslog bland annat
upplevelsestigar i anslutning till skidstadion. Stigen delas upp i tre slingor
med stationer relaterade till omgivningen, exempelvis med information
om olika djur i området. Stationerna har, förutom ett pedagogiskt värde,
även ett estetiskt värde, exempelvis med skulpturer av djur. Stigarna ska
vara tillgängliga för rörelsehindrade och barn och grillplatser och slogbodar kan anordnas.
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Död ved bör lämnas i Hemulån.

M2 Bryggeriområdet
Bryggeriet ligger intill Hemulån och platsen har troligtvis länge varit ett centrum för småindustri. Förutom bryggeriet finns en äldre smedja vid slänten ner
från Hemus och intill ån, väster om Bryggerivägen, finns rester av en äldre kvarn.
Idag står själva bryggerilokalerna tomma men de tidigare lagerlokalerna används
för innebandyverksamhet i Unihoc-arena. Eftersom innebandyn är en populär
sport i Mora, besöks området flitigt.
Idag angör gång- och cykeltrafik området via Oxbergsvägen/Bryggerivägen och
från Morkarlby via Bryggerivägen. Det finns ingen separat gång- och cykelväg
hit.
Mål

GRÖNOMRÅDEN

Foto: Bygdearkivet
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Den unika miljön som uppstår i kombinationen mellan ett äldre industrihistoriskt landskap och den frodiga naturen kring ån ska tillåtas
utvecklas.
Riktlinjer
Vegetation i anslutning till ån ska sparas i största möjliga mån. Emellertid ska det vara möjligt att ta upp "gluggar" för att medge utsikt över ån
från Vasaloppsspåret.
Ett gång- och cykelstråk kan utvecklas från centrala Mora, över Prästholmen, till Torildsvägen, över Oxbergsleden och järnvägen och väster
om bostäderna vid Tidénsvägen

GRÖNOMRÅDEN

Nya länkar eller förbindelser föreslås i brunrött
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M3 Prästholmen
Området är ett flackt, tallbevuxet camping- och idrottsområde. Det avgränsas
av Hemulån och Österdalälven. Namnet kommer sig av att det var prästen som
ägde marken.
Idrottsplatsen är kommunens huvudarena och omfattar fotbollsplan med naturgräs och konstgräsplan och banor för friidrott. Under 1970- och 80-talen
byggdes simhall och tennishall i området. I området finns även skatepark och
kastring. Genom området löper Vasaloppsspåret som är naturreservat. Här finns
även konferensanläggningen MoraParken, camping, båthamn och badplatser.
Söder om Hemulån ligger ishallen.
I söder avgränsas området av Hemulån. Lisselby, Zorngården och Zornmuséet
har utsikt över Prästholmen.
Vegetationsmässigt domineras området av stora tallar och längs med älvkanten finns nyckelbiotop för tallskogen. Även i slänten nedanför Zorngården och
Zornmuséet finns stora tallar. Eftersom området är lågt beläget intill stora vattendrag är det översvämningskänsligt.
Det finns en blästbrukslämning och en förhistorisk gravhög vid Skepphusviken.
Området används flitigt av boende i tätorten för promenader och motion. Ett
planprogram för Prästholmen godkändes av Kommunstyrelsen år 2012. I samband med detta studerades uppförandet av en ”multihall” för olika aktiviteter,
fler bollplaner, träningshall för ishockey, utbyggnad av campingen och ny infartsväg till simhall/multihall från Oxbergsvägen.

Ishall
Zorngården

GRÖNOMRÅDEN

Camping
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Gällande detaljplaner reglerar bland annat reservat för gång- och cykeltrafik och
marklov krävs för trädfällning inom stora delar av området.
Prästholmens strand mot Österdalälven finns inte med i inventeringen över
skredriskområden från 1992, däremot finns slänten nedanför Zorngården och
Zornmuséet med.

Mål
Området ska fortsätta att vara tillgängligt för allmänhetens rekreation
och då i synnerhet i Vasaloppsspåret sträckning.
Området ska vara estetiskt tilltalande, i synnerhet från Zorngården och
Zornmuséet som är kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och som har sin
utsikt över Prästholmen.
Prästholmens typiska karaktär av tallbevuxen, flack camping ska värnas.
De biologiska värdena, i synnerhet de äldre tallarna, ska tillvaratas och
ges möjlighet till utveckling.
Riktlinjer
Vid ombyggnationer eller andra åtgärder ska beaktas hur området upplevs från Zorngården, Zornmuséet, Lisselby och Morkarlby.
Grova tallar ska värnas.
Viktiga gång-, cykel- och skidstråk ska värnas; Vasaloppsspåret, stråk
längs Österdalälvens stränder och ett stråk från bron vid Andreasgården,
via simhallen och Mora Parken till Hemus.
Tallarna i slänten nedanför Zorngården bör sparas men viss sly bör kunna
röjas och om det behövs kan de större trädens kronor lättas upp.
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Vasaloppsspåret genomkorsar området och det vore positivt om detta
kunde förtydligas sommartid.
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M4 Morkarlby midsommarstång
Morkarlby är en av Moras ursprungliga byar och en av de få där strukturen är
välbevarad, särskilt i området kring midsommarstången. Här finns den äldre
vägsträckningen kvar och bebyggelsen står tätt inpå bygatan.
Majstångsplatser placerades ofta i vägskäl och har länge varit samlingsplats för
byns invånare. De är dessutom viktiga symboler för midsommarfirandet, Dalarna och Sverige.
Majstångsplatsen låg tidigare ca 100 meter söderut, i korsningen Vasagatan,
Bygatan och Morkarlbyvägen. Nedanför majstången, mot Hemulån, finns en
blästbrukslämning.
Mål
Majstångsplatsens kulturhistoriska och symboliska värden ska värnas.
Riktlinjer
För att det äldre kulturlandskapet ska vara läsbart är det viktigt att den
äldre bebyggelsen värnas och inte förvanskas.
Platsen ska fortsätta vara öppen och tillgänglig för allmänheten.
Omgivande bebyggelse ska sluta gaturummet.
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Bygatan i Morkarlby, år 2014
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M5 Grönområden kring Morkarlby skola
Nordväst om skolområdet leder grönstråket mellan centrala Mora och Hånåkni,
se Hånåknistråket men norr om skolan finns en gräsplan och öster om skolan en
äng bevuxen med större björkar.
Mål
Områdena ska vara tillgängliga och attraktiva för skola och närboende.
Riktlinjer
Ängsmarken ska fortsätta hävdas.
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Björkarna ska sparas så långt det är möjligt men kan ersättas vid behov.
I så fall ska återplantering ske med Ornäsbjörk som inte bildar pollen.
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M6 Guttormsen- parken
Skogsområdet hörde tidigare till den äldre gård som ligger nordost om den villa som ligger i korsningen Stenvägen-Spanskvägen. De tidigare ägarna, bland
annat Otto Guttormsen sålde år 1944 stora delar av den kringliggande marken
till Mora köping som skulle planlägga för bostadstomter. I avtalet förband sig
köpingen att "i den utsträckning det var lämpligt" lägga ut området väster om
gården som parkmark.
När detaljplanen ersattes år 1961 utgjordes området av en "vacker lövskogsdunge".
Området sluttar mot norr och har olika vegetationstyper i olika områden. Längst
ner växer relativt tät granskog. Barn i området kallar platsen för Lillskogen och
här finns kojor. Mitt i området dominerar större tallar, men det finns även en
del björk. Undervegetationen består i huvudsak av ris och en hel del årsskott av
bland annat sälg har kommit upp. Längst i söder, högt upp i området, finns en
sänka, som är bevuxen med lövskog och periodvis är ganska blöt.
Området glesades nyligen ur. När träd tas ned uppstår ”hål” i krontaket vilket
innebär att mer ljus når marken. Ljus stimulerar de äldre rötterna till att skjuta
rotskott och frön till att gro. Lämnas riset kommer näringsämnen att frigöras
och fungera som gödsel. Detta innebär att tillväxten sätter rejäl fart. Att glesa
ur innebär att ett underhållsbehov skapas, såvida det inte är en ung, tät lövskog
som eftersträvas.

GRÖNOMRÅDEN

År 2014
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Mål
Området ska vara tillgängligt och attraktivt för lek.
Området ska utgöra en varierad skogslik park genom att de olika karaktärer som finns renodlas.
Riktlinjer
Riktlinjer för de olika delområdena:
- I norr, i granskogen, kan det få vara tätt och mörkt, och inga direkta
åtgärder behövs.
- I det centrala, talldominerade området kan den öppna karaktären få
dominera vilket innebär röjning av sly i vissa områden, medan andra
skott tillåts växa upp till träd. Så småningom kommer krontaket att slutas och behovet av röjning att minska.
- I den fuktigare sänkan kan lövskogen få dominera och markytan kan
tillåtas variera så att det uppstår en växelverkan mellan öppen vattenspegel och torrare mark.
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År 2014
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M7 Knagghagen/Vigghagen
Mellan Morkarlby och Hånåkni finns en stor, öppen yta, huvudsakligen gräsbevuxen men det finns även en aspdunge och en talldunge. Området utgjordes
tidigare till stor del av jordbruksmark.
Området skiljer de två bebyggelsegrupperna åt men är samtidigt ett viktigt,
grönt avbrott i den annars täta småhusbebyggelsen. Hånåkni och Morkarlby
förbinds genom två gång- och cykelvägar som korsar den öppna marken.
Mål
Området ska vara en grön lunga mellan Morkarlby och Hånåkni.
De biologiska värdena, särskilt i aspdungen och i talldungen, ska tillåtas
utvecklas.

GRÖNOMRÅDEN

Riktlinjer
Ängsmarken ska fortsätta hävdas alternativt besås med ängsfrö.
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M8 Canadaområdet
Söder om de bebyggda delarna av Morkarlby vidtar skogsmark. Området mellan
Kvarnholsvägen och Timmervägen är inköpt av kommunen för att bebyggas
med bostäder.
Området är huvudsakligen bevuxet med tall och gran men är bitvis blött, i vissa
delar är det rentav myr. I de norra delarna finns mindre områden med igenvuxen
jordbruksmark och i nordväst finns lite torrare mark bevuxen med tallskog.
Området används flitigt av boende i Morkarlby och Hånåkni för promenader
och motion vilket syns genom de många stigar som genomkorsar skogsmarken.
Området används även av förskola och skola.
Mål
Även om stora delar av området är avsett att så småningom bebyggas ska
det likväl vara fortsätt attraktivt och tillgängligt för vardagsrekreation men
även för förskola och skola.
Stigsystemet ska vara sammanhängande, utan avbrott. Det ska vara enkelt
att röra sig i en grön miljö mellan Hånåkni och Hemus.
Riktlinjer
Vid den fortsatta planeringen bör hellre ett fåtal större, sammanhängande
områden som har biologiska värden och värden för rekreation, sparas hellre än många mindre, splittrade områden.
Större, befintliga stigar ska få behålla sin sträckning så långt det är möjligt.
Om de bryts, behöver de ledas om.
Gröna stråk ska ha tillräcklig bredd, minst 10 meter men gärna 30 meter.
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Områden som är särskilt viktiga för förskola och skola ska värnas. Områden som avsätts ska ha tillräcklig storlek för att platsen ska upplevas som
avskild.
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M9 Hånåkni
Hånåkni är huvudsakligen utbyggt från sent 1970-tal till 1990-tal. I de södra
delarna finns en del äldre bebyggelse och längst i söder finns småindustriområde.
Emellan de nyare områdena finns ett högre beläget parti med äldre, karaktärsfull tallskog. Skogen fortsätter som kilar in mellan bebyggelsegrupperna. Områdets gång- och cykelvägnät ligger även till stora delar i skogsmarken.

Mål
Tallskogen ska utgöra en tilltalande del av områdets landskapsbild och erbjuda
lekmiljöer.
Riktlinjer
Det större tallpartiet ska värnas.
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Områden som är särskilt viktig för förskola och skola ska värnas.
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M10 Infart från Malung
Väg 45 förbi Utmeland är en trevlig entré till Mora söderifrån, med utsikt över
blånande berg och kyrktornet i fonden.
Mellan Malungsvägen och Mäxvägen finns ett gräsbevuxet grönområde som bitvis är planterat med björkar i gitterformat. Gräset slås med slaghack. Området
var tidigare jordbruksmark som skilde bebyggelse i Morkarlby från bebyggelsen
i Utmeland.
Mål
Området ska utgöra en tilltalande entré söderifrån och fungera som en grön,
luftig avskiljare mellan Morkarlby och Utmeland.
Riktlinjer
Områdets karaktär med de symmetriska trädplanteringarna tas tillvara.
Björkar återplanteras för att bevara gitterformatet. Sorten Ornäsbjörk,
som inte producerar pollen, kan användas.
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Öppnare, mer solbelysta ytor mellan grupperna av träd kan besås med
ängsfröblandning för att öka den biologiska mångfalden i tätorten och
för att ytterligare förmedla en känsla av Siljansbygd.
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M11 Glänta vid Hemulån
Det finns en liten grönyta vid Hemulån i Morkarlby som har en rofylld karaktär,
se bilden nedan. Marken ägs av kommunen.
Slänten finns med i stabilitetsutredning från år 1992 som klass III.
Mål
Den stillsamma platsen ska vara trivsam och tillgänglig för allmänheten.
Riktlinjer och åtgärder
Enstaka, stora björkar som riskerar att falla över byggnader bör tas bort.
Stammarna kan då läggas längs med slänten för att minska risken för erosion.

M12 Övriga grönytor
Det finns mindre grönytor insprängda bland bebyggelsen. Generellt sett är små
friytor ofta viktiga för de mindre barnens lek. I Morkarlby är vissa av dem även
rester av gammal jordbruksmark och kan vara viktiga för att förstå hur bebyggelsen sett ut förr och hur den har utvecklats.
Mål
Den kulturhistoriska läsbarheten ska bevaras så långt det är möjligt.
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Hemulån i Morkarlby, år 2014.

Yngre barn ska ha nära till områden för iordningsställda lekplatser och/
eller naturlek.
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Utmeland
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Utmeland

Det finns äldre bebyggelse i vissa delar av Utmeland, huvudsakligen kring vattentornet och i Yvraden. Under 1900-talets första hälft utgjordes största delen
av Utmeland av jordbruksmark. Som exempel kan nämnas att lamellhusen på
Tomtebo tillkom under 1970-talet och kedjehusen i Klockarhagen på 1980-talet.
I villaområdena finns mindre bostadsområdesparker, ibland med lekutrustning
och det finns även små ytor med naturmark. Strukturen i lamellhusområdena är
öppen med bebyggelsen omgiven av stora gräsytor.

Riktlinjer för Utmelands grönstruktur
De olikåldriga bebyggelseområdenas stilideal framträder tydligt och vid
eventuella förtätningar bör även grönområdenas olika stilar värnas.
Oberoende av bebyggelsetyp är de små friytor som finns i bostadsområdena ofta viktiga för de mindre barnens lek och ska värnas.
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Zorns gammelgård, år 2014
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Teckenförklaring

U1 Utmeland midsommarstången
Platsen är högt belägen med utsikt över Mora och kyrktornet. Utmeland karaktäriseras av bebyggelse från 1950-talet till 1970-talet och det finns inte många
rester kvar av byns äldre bebyggelse. Strax öster om majstången finns fortfarande ett fåtal gårdar med äldre bebyggelse.
Majstången var tidigare placerad på andra sidan vägen och platsen har en lång
kontinuitet.
I anslutning till majstången finns ett vattentorn som är ett viktigt landmärke i
Moras silhuett. Här finns även ett vägmärke som är en fornlämning.

Mål
Majstångsplatsens kulturhistoriska och symboliska värden ska värnas.
Riktlinjer
Området ska fortsätta att upplevas som allmänt tillgängligt.
Utsikten mot kyrktornet värnas.

GRÖNOMRÅDEN

Utsikt från midsommarstången i Utmeland, år 2014
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U2 Saxnäs
Området är beläget intill Saxvikens strand, strax söder och öster om bostäderna
och äldreboendet på Saxnäs. Tidigare har det funnits sågverk i området och
det har visat sig att marken till stora delar är förorenad. Saxviksstråket mellan
centrala Mora och Åmåsäng leder förbi området. Platsen erbjuder vackra vyer
ut över Saxviken, men tyvärr upplevs platsen som en baksida.

Mål
Området utvecklas till upplevelserik parkmark.
Riktlinjer
Området närmast stranden kan utvecklas till en naturlik park för boende
i denna del av Mora. Parken kan även komma att bilda en attraktiv del
av Saxviksstråket.
Delar av området kan planteras med fruktträd som blommar på våren.
Marken under träden kan planteras med narcisser med vårblomning och
besås med ängsväxter som blommar under sommar och höst.
Delar av området kan upplåtas för kolonilotter, beroende på om marken
är förorenad. Odlingslotterna ska vara tydligt avskilda från gång- och cykelstråket och inte upplevas som stökiga.

Inspiration från Sissinghurst, England år 2014
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Från Saxnäs mot Tingsnäs, år 2014
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U3 Folkhögskolan - Skeriol
Tidigare hette platsen Katrineberg och har antagligen varit bebyggd länge. Folkhögskolan invigdes år 1907 och här fanns lanthushållsskola med bland annat
trädgårdsutbildning. Det fanns jordbruksmark, åkrar, ängar och fruktodlingar,
vilket det finns få spår kvar av idag.
Trädgården hade en stark axialitet som förstärktes av en skulptur som var symmetriskt placerad framför den före detta huvudbyggnaden och omgavs av flygelbyggnader på ömse sidor.
Skolan har byggts om genom åren, bland annat revs huvudbyggnaden på
1960-talet men flygelbyggnaderna finns kvar. Det finns kvar rester av den äldre
trädgårdsanläggningen, med en björkallé och den skulptur som nämnts.
Idag ansluter den före detta trädgården till baksidan på den nya byggnaden från
1960-talet, med varuintag och parkering och den historiska miljön är svårtydd.

Mål
Platsens historia ska vara läsbar och resterna av den äldre anläggningen ska
värnas.
Riktlinjer
Allén bör hållas intakt. Om luckor uppstår bör dessa kompletteras.
Statyn är omgiven av pil och här kan viss röjning göras för att medge utsikt
mot Siljan.
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Foto: Mora bygdearkiv. År
1939
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U4 Zorns gammelgård
Anders Zorn påbörjade år 1914 byggandet av ett friluftsmuseum, Zorns gammelgård. Museet färdigställdes efter Zorns död av Gerda Boëthius och består
av ett fyrtiotal knuttimrade byggnader, från 1200-talet till 1700-talet. Husen är
grupperade i olika miljöer, en hemby, en hemfäbod, ett kvarntun, en långfäbod
och några båthus.
Zorns textilkammare uppfördes år 1993 som receptionsbyggnad för gammelgården, men inrymmer även museibyggnad för utställningar av textilsamlingar
som makarna Zorn ägde. Materialet har senare kompletterats. Framför kammaren finns ängsmark.
Nedanför gammelgården leder gång- och cykelvägen mellan Saxnäs och Åmåsäng. I den södra delen av gammelgården finns en scen.
Det finns två äldre ekar inom området och därtill flertalet ungplantor av både ek
och ask i området mellan gärdesgården och gång- och cykelvägen.
Mål
Att värna den unika miljön med äldre timmerhusbebyggelse och det unika beståndet av ek och ask.
Riktlinjer
Ängsmarken vid textilkammaren är betydelsefull för landskapsbilden och
ska fortsätta att hållas öppen och inte tas i anspråk för bebyggelse eller som
parkering.
Ek på Zorns gammelgård, år
2014
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De två äldre ekarna har mycket höga biologiska värden och ska värnas.
Även de yngre ekarna bör värnas. I förlängningen kan en ekdunge bildas
nedanför gammelgården.
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U5 Utmelandsmonumentet / Vasamonumentet
Utmelandsmonumentet är statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk. Det är ett av de äldsta besöksmålen i Mora. Monumentet uppfördes
år 1859 över den källare där Gustav Vasa sägs ha legat gömd under sin flykt från
danskarna. Den stuga som källaren ursprungligen ska ha hört till är sedan länge
borta men fram till 1800-talet fanns en liten kur över nedgången. I anslutning
till monumentet finns en park. Monumentet avskiljs från stranden av tät vegetation.

Mål
Parken ska vara fortsätt tillgänglig och attraktiv.
Åtgärder
Siktlinjer kan öppnas upp i den täta vegetationsridån ner mot Siljan.
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Foto Mora bygdearkiv. År 1948
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U6 Örjastäppan
Nyligen har en detaljplan upprättats för att möjliggöra en utvidgning av Örjastäppans industriområde söderut. Detta innebär att skogsmark tas i anspråk. För
att minska störningar för boende i Yvraden sparas skogen mellan den tillkommande industrin och bostäderna. En skötselplan har upprättats. Syftet är att få
ett visuellt skydd.

Mål
Skogspartiet ska bilda en buffert mellan industriområdet och bostäderna
på Yvraden.
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Riktlinjer
Skötselplanen ska följas.
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U7 Åmåsäng
Ett planprogram för området togs fram och godkändes av Kommunstyrelsen
sommaren 2013, med anledning av att campingen ville utöka sin verksamhet.
Detta avsnitt är en sammanfattning av programmet.
Landskapet är flackt och sluttar svagt österut mot Siljan och siktlinjerna över
sjön är vida. Åmåsängs landskap är en värdefull tillgång på många sätt. Den
öppna landskapsbilden är betydelsefull för både boende och besökare och den
jordbruksmark som finns är viktig för enskilda brukare.
I väster finns skogsbevuxen moränmark som österut övergår till ängs/betesmark.
Ängs/betesmarken är delvis bevuxen med buskar och lövträd, andra delar brukas fortfarande. I nordost, på Funäsudden, förekommer en del våta partier med
lövskog och en del torrare tallskog. Söder om bebyggelsen runt badplatsen, längs
med stranden övergår skogsmarken gradvis från något fuktigare skvattramtallskog till tallskog med ett marktäcke med bland annat blåbärsris söderut.
Området i anslutning till badplatsen är bebyggt med camping och bostadshus.
Söderut längs stranden finns gles, småskalig bebyggelse av sommarstugekaraktär,
ofta fint inpassad i den omgivande skogen.
Norr om Åmåsäng ligger Funäsudden som tillsammans med Saxviksöarna är ett
övrigt intresse för naturvården. Funäsudden domineras ömsom av tallskog ömsom av björkskog. Det är gott om brakved och även stora myrstackar. Sammantaget bjuder Saxvikenområdet på flera lämpliga fågelbiotoper. På Funäsudden
finns även en utpekad sumpskog och en nyckelbiotop med aspskog.
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Ängs- och betesmarksinventeringen, Jordbruksverket, 2016, pekar ut en yta i
Åmåsäng som kultiverad fodermark. Med detta avses före detta kultiverad mark
med en mer eller mindre tydlig påverkan av gödsling och kultivering vilket
innebär att fältskiktets floravärden är små. En annan yta i Åmåsäng, där beteshävden har lett till att antalet hävdgynnade arter ökat, klassas nu som "artrik,
hävdpräglade gräsmarker nedanför trädgränsen på torra- friska silikatrika jordar.
Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet."

Funäsudden från norr
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Mål
Badplatsen ska vara attraktiv och enkelt tillgänglig från centrala Mora
via gång- och cykelvägar, se mer under Saxviksstråket.
Riktlinjer
Bebyggelse bör koncentreras till befintligt stugområde. Emellertid föreslås ett större område norr om campingen, men söder om Funäsudden. Viss förtätning medges längs med stranden söderut.
Allmänhetens tillgänglighet till stranden ska säkerställas vid bygglov
eller då områden detaljplaneläggs.
Funäsuddens naturvärden kan göras mer tillgängliga för allmänheten
genom att en stig anordnas, se Saxviksstråket. Därmed kan badplatsen
kopplas samman för gång- och cykeltrafik hela vägen in till centrala
Mora. Stigen kan ha en enkel utformning och exempelvis beläggas
med stenmjöl. Några slogbodar och grillplatser kan anordnas.
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Badstranden i Åmåsäng
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U8 Saxviken med öar
Holmarna är flacka, lågt belägna och är bildade av sandsediment från Österdalälvens mynning i Siljan. Marken är huvudsakligen bevuxen med mossor och
lummer.
Antagligen var holmarna ganska kala fram tills dess att flottningen upphörde
och skogen är tämligen ung och består i huvudsak av glasbjörk och tall. Det
finns en del död ved. Eftersom en del av de äldre tallarna är grovgreniga är de
lämpliga som boträd för exempelvis rovfåglar. Öarna är en avskild häckningsmiljö för fåglar men de är även viktiga för rastande fåglar. Naturvärdena i övrigt
består främst av det rika inslaget av lövträd.
Sandholmen (utanför bild) byggdes av sand från flottledsrensning. Den är avsatt
som naturreservat eftersom det växer mycket daggvide här. I vilt tillstånd förekommer daggvide bara i Klarälvsdalen och i Mora.
På Klubbholmen, den nordligaste ön, finns stigar med spänger. Skogen består av
björk med inslag av gråal, rönn, tall, asp, sälg, brakved, hägg och gråvide samt
tynande enar. Det finns en hel del döda och döende lövträd, vilket är positivt för
fåglar och insekter. I mitten finns tämligen trivial ensartad tallskog. Ett område
är förhållandevis örtrikt med bland annat liljekonvalj och odon. Det finns uppgift om en gammal försvarsanläggning mitt på Klubbholmen.
På Norra Gotholmen finns grövre blandskog men i mitten och västra delen finns
enhetlig tallskog.

Blisterholmen
Kråkmatsholmen

Klubbholmen
Norra Gotholmen
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Södra Gotholmen
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På Södra Gotholmen finns blandskog med tall och björk men det förekommer
även ung ek.
Blisterholmen är bördig, skiktad och oskött och innehåller en del grova lövträd
och döende träd. Bland annat förekommer grov björk, sälg, rönn, asp och viden.
Med anledning av att det inkom en motion om att avsätta öarna som naturreservat beslutade Kommunfullmäktige år 1988 att påbörja markinköp på öarna
och att öarna så småningom skulle avsättas som naturreservat.

Mål
Att värna de biologiska värdena, exempelvis lövskogen och fågellivet,
men även möjliggöra att de fortsätter att utvecklas.
Öarna ska vara tillgängliga för friluftslivet. Öarna ska bilda en självklar
utvidgning / förlängning på det stråk som föreslås från Tingsnäs till Åmåsäng.
Riktlinjer
Vissa öar kan vara mer lämpliga att avsätta för friluftslivet medan andra
som har höga naturvärden kan behöva värnas och får vara otillgängliga.
För att få in nya sorter av lövträd bör det undersökas om det är lämpligt
att luckor tas upp i den likåldriga tallskogen på Klubbholmen och Norra
Gotholmen.
För att ge de mindre ekarna på Södra Gotholmen bättre möjligheter till
utveckling bör det även undersökas om det är möjligt att ta upp luckor
i skogen.
Förbindelser mellan öarna och till fastlandet kan anordnas med dragfärjor eller med broar. Förbindelserna bör vara tillgängliga även för rörelsehindrade.

Inspiration från Lindänget,
Orsa, år 2014

De stigar som anordnas utförs förslagsvis i stenmjöl, som är tillgängligt
för exempelvis rullstolar och barnvagnar men likväl smälter in i omgivningen, se bild från Orsa nedan till höger. Stigarna bör inte snöröjas utan
kan vara tillgängliga för skidåkning.
Några slogbodar och/eller grillplatser kan anordnas. Det kan även vara
lämpligt att anordna en eller ett par platser för fågelskådning, exempelvis
torn eller plattform.
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När förbindelser anordnas bör båtlivets behov beaktas, exempelvis att
nödvändig frihöjd under bron klaras om den anläggs tvärs en viktig passage. Broar kan även utföras som öppningsbara.

U9 Övriga grönytor
Det finns mindre grönytor insprängda bland bebyggelsen. Generellt sett är små
friytor ofta viktiga för de mindre barnens lek. I Utmeland är de ofta belägna i
centrum av mindre grannskapsenheter.
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Mål
Yngre barn ska ha nära till områden för iordningställda lekplatser och/
eller naturlek.

Strandområdet nedanför Tomtebo, år 2014
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Stranden
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Stranden

Stranden, eller Morastrand, ligger på ett näs omgärdat av Österdalälven i norr,
Orsälven i öster och Saxviken i söder och är numera Mora centrum.
Tätorten är sent byggd. Kring kyrkan, där befolkningen i trakten samlades till
kyrkobesök, ting och marknad, låg länge bara en skogsmark. I slutet av 1600-talet fanns kyrka, klockstapel, prostgård, kaplansgård, knektgård, skola och marknadsplats.
Storskiftet på Morastrand genomfördes på 1840-talet, och då lades markreservat för nya vägar ut, bland annat Kyrkogatan och Hantverkaregatan. Då fanns
redan Vasagatan, Strandgatan, Älvgatan, Badstugatan och Kaplansgatan.
Under 1800-talet växte verkstäder upp, ursprungligen som bisysslor åt bönderna. Det fanns bland annat mekanisk verkstad, cementtegelfabrik, möbelfabrik
och åkdonsfabrik. Sågverk fanns på flera platser runt Saxvikens stränder under
det sena 1800-talet och första halvan av 1900-talet.
År 1891 kom järnvägen till orten och järnvägsstationen byggdes. Järnvägen till
Älvdalen öppnade år 1900. År 1892 bröt sig Morastrand ur Mora socken och
bildade municipalsamhälle. I och med detta togs en byggnads- och brandordning fram.
På valborgsmässoaftonen år 1900 brann flera gårdar ned längs med Kyrkogatan.
Runt sekelskiftet 1900 byggdes fortfarande gårdar med uthus, stall och förråd
inne i centrum. Nu har det mesta av denna gårdsbebyggelse ersatts av parkeringsplatser och garage.
Det första stadsplanearbetet startade år 1895, vilket resulterade i ett förslag till
stadsplan år 1900. Det blev emellertid oenighet kring denna, mellan å ena sidan
sockenskrivaren Bälter Sven Ersson och å andra sidan Anders Zorn, som ritade
ett eget planförslag. År 1907 fick Morastrand köpingrättigheter och samhället
började bli alltmer stadslikt.
Den första stadsplanen kom år 1914 och denna ersattes år 1944, vilken är den
som i stor utsträckning format bebyggelsen på Stranden.
Under 1940-talet började flerfamiljshus uppföras och under 1960- och 1970-talen byggdes större varuhusbyggnader längs med Kyrkogatan.
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Idag är bebyggelsen ofta uppförd i två till fyra våningar. Längs med Kyrkogatan
och Moragatan finns det handel eller kontor i bottenvåningarna och bostäder i
de övre planen.

100

Den vältrafikerade väg 70/45/Strandgatan/Vasagatan och även järnvägen mot
Lomsmyren och mot Märbäck leder förbi mellan bebyggelsen och Saxviken.
Oxbergsvägen avgränsar och bildar barriär mot Morkarlby. I norr finns det populära idrottsområdet Prästholmen.
I öster ligger resecentrum och skolområdet för Mora gymnasium på Broåkern.
Mellan resecentrum och Saxviken, norr om badet vid Tingnäs, ligger bangården
och verksamhetsområden.
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Vy från kyrktornet längs med Kyrkogatan. I förgrunden till vänster Weijsenburgs
järnhandel, till höger Nordea-huset. Foto: Mora bygdearkiv
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Riktlinjer för Strandens grönstruktur
I jämförelse med andra delar av tätorten karaktäriseras Stranden av variation, uppbruten struktur och högre bearbetningsgrad på de gröna miljöerna. Särskilt anmärkningsvärt är att strukturen med äldre gårdsbebyggelse
och uthus i nordvästra delen av Kyrkogatan i stort sett ser ut som i början
av 1900-talet. Det är viktigt att denna småskaliga karaktär, med smalare
huskroppar och gårdsbildningar, tillvaratas.
Det är främst på Stranden som en del äldre trädgårdar finns kvar, till exempel Zorngårdens trädgård. Flerfamiljshusen har ofta gröna bostadsgårdar
även om kvaliteten varierar och de ofta är bebyggda med garage, carportar,
förråd, uthus mm. Det är emellertid viktigt att det finns gröna miljöer nära
bostaden, inte minst för de yngsta barnen.
De offentliga miljöerna, till exempel gågatan och torgen ska ha en hög kvalitet i gestaltning och material då de är Morabornas vardagsrum men även
det som besökare i första hand upplever av Mora tätort.

S14

Prästholmen

S
S18e
S9
S8

S11

S7

S12
S10

Tingsnä

S6

S5

S18d

S4

GRÖNOMRÅDEN

S18a

S18c

Stranden
S18b

102

S1

Saxvi

S15
S16

S15

S16

S14

Broåkern

S13
S7-S10
S18e
S9

S11

S15

S17

S12

S15

S10

S16
S16

Tingsnäs

S6
S18d

S4

S14

S2

S13

S18c
S18b

Broåkern

S1

S18e

S7-S10

Saxviken

S12

S17

Teckenförklaring

Tingsnäs

Grönstråk som ska värnas och/eller utvecklas
Grönområden som ska värnas

S2

S18d

0

S18c
S1

Saxviken

0,125

0,25

103

Siljan
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Siljan

S11

S1 Kajen
Kajenområdet ligger mellan Strandgatan och Saxviken och är en långsmal yta
med parkområde, restaurang och parkeringar.
Under det tidiga 1900-talet fanns en ångbåtsbrygga nedanför Mora hotell (då
Mora Gästgifveri). Det har även funnits kallbadhus i Saxviken. Området fick i
huvudsak sin nuvarande utformning under tidigt 1980-tal, även om ändringar
och tillägg har gjorts allteftersom.
Kommunen har tagit fram en centrumutvecklingsplan där området studeras.
Här föreslås bland annat att
- Saxvikens strand utvecklas till högkvalitativ stadspark.
- Strandgatan omvandlas från genomfartsled till stadsgata med tydliga passager
för oskyddade trafikanter, för att förstärka kontakten mellan stadskärnan och
vattnet.
- Kajen kompletteras med caféer och mindre butiksbyggnader för att det ska bli
ett mer intensivt stadsliv vid vattnet.
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- något österut kan området få mer parkkaraktär och närmast Tingsnäsbadet kan
området bli naturlikt.
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Mål
Kajenområdet ska vara en högkvalitativ, sjönära stadspark, som är attraktiv
för många och som är enkelt tillgänglig från centrala Mora.
Närheten till vattnet är en grundläggande kvalitet som ska tillvaratas och utvecklas.

för sla g

Illustration hämtad ur Centrumutvecklingsplan Mora tätort, Sweco, 2013
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Riktlinjer
Gestaltning ska vara sammanhållen, renodlad och hålla en hög kvalitet.
Även skötseln ska hålla en hög standard.
Det ska finnas ett varierat utbud av upplevelser för olika åldrar och
intressen.
Koppling mot centrum
Kajen ska bättre kopplas samman med de centrala delarna av Mora
genom att:
- Passagerna över Strandgatan förbättras och området görs mer tillgängligt, även för barn.
- Vyer från Vasaloppsmålet, Hamngatan och Köpmannagatan, mot Saxviken ska utvecklas (blå pilar).
- Parken kopplas visuellt samman med Tingshuset /grön streckad pil).
Stråk
I området ska det finnas ett cykelstråk som leder cykeltrafiken mellan
Utmeland och vidare mot Tingsnäs.
Det ska även finnas stråk som fungerar för ett mer långsamt strövande
längs med vattnet.
Områden
- Det är viktigt att vyn från Malungsvägen, ut över Saxviken, hålls fri
från bebyggelse och hög, tät vegetation. Då får besökaren söderifrån
ett tilltalande första intryck av Mora. Ytan kan besås med ängsfrö (äng
i kartan).
- Området mellan den stora parkeringen i söder till Wasastugan ska ha
en mer iordningställd karaktär med torg och park.
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- Området kan vara mer urbant och torglikt vid Köpmannagatans förlängning (torg i kartan) där det finns en restaurang. Det bör även finnas
en spännande lekplats som kan bli en viktig målpunkt för barnfamiljer.
I detta området kan även ett kallbadhus anordnas. Fler bryggor kan anordnas, både för att småbåtar ska kunna angöra och för att möjliggöra
strövande längs med vattenbrynet.
- Norrut, i området mellan Hamngatan och Köpmannagatan, kan Kajen bli mer parklik med sammanhållna, öppna gräsytor med större träd
(park i kartan). De äldre uppvuxna träden, exempelvis hästkastanjer
och almar men framförallt lindallén längs med järnvägen är viktiga att
bevara, både för karaktären och för den biologiska mångfalden. I området kan mindre paviljonger med servering få finnas.
Österut mot Tingsnäs kan Kajen övergå till att bli mer naturlik (strandäng / natur i karta).
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S2 Tingsnäs
Morabygden var redan under förhistorisk en knutpunkt för vägförbindelser och
på Tingsnäs udde har en spjutspets och fyra pilspetsar av järn hittats. Längst ute
på udden finns en blästbrukslämning.
Området är sommartid ett populärt, centrumnära bad med lekplats och det är
även en del av ett strandnära strövstråk (Saxviksstråket).
På Tingsnäs har det tidigare funnits ett naturreservat och eftersom det finns
gamla tallar här har området pekats ut som nyckelbiotop. Undervegetationen
i skogen närmare gång- och cykelvägen röjs regelbundet, vilket innebär att de
större tallarna lyfts fram tydligare. Österut blir skogen tätare med bland annat
lönnar. Platsen upplevs som relativt avskild, trots närhet till Noretbron och järnvägsbron.
Vid vägen finns ett bostadshus, uppfört år 1919 som ungkarlshotell för arbetarna på Dalasågen.
I Centrumutveckling Mora april 2013, föreslås att området norr om Tingsnäsvägen omvandlas från industrier och bangård till bostäder om upp till fyra våningar. Huvuddelen av de tillkommande bostäderna föreslås väster om den tätare
skogen.
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Utsikt från Tingsnäs ut över Siljan, år 2014.
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Mål
Badplatsen ska fortsätta att vara attraktiv och tillgänglig från centrala Mora och
området ska vara en naturlig del av stråket längs med Saxviken.
Riktlinjer
De biologiska värdena ska få utvecklas, särskilt tallarna och lönnarna.
För att känslan av avskildhet ska finnas kvar behöver den tätare skogen
mot Tingsnäsvägen sparas för att fungera som skärm mot vägen och tillkommande bostäder.
Siktlinjer ut över Siljan ska tillvaratas. Vegetationspartier längs stranden
sparas så att utsikten mot öster inramas. Då uppstår en växelverkan mellan öppet och slutet vilket kan skapa mer intressanta utblickar.
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Lekredskap på Tingsnäs, år 2014.
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S3 Kyrkogatan och Fridhemsplan
Kyrkogatan leder från kyrkan och söderut mot Oxbergvägen. Den är gågata
större delen av sträckan och det är längs med den här gatan som de flesta butiker
och restauranger i centrum ligger. När Kyrkogatan korsar Fridhemsgatan öppnar
den sig i ett torg, Fridhemsplan.
Reservat för Kyrkogatan lades ut i samband med storskiftet på 1840-talet. Mellan åren 1855 och 1890 omvandlades åkermarken till affärsgata med bank, post,
apotek och affärer. År 1900 brann en hel del av bebyggelsen ned. Nuvarande
Nordea-byggnaden och H.L. Larssons handelsgård (nuvarande Kompis) klarade
sig. Det första huset som byggdes efter branden var det blå El-Bi lampan-huset.
År 1911 uppfördes det gula AB O. Carlssons affärshus, ett av de första stenhusen vid gatan. Byggnaden som kallas Weijsenburgs järnhandel i norra änden av
gatan började byggas år 1912.
Vid Kyrkogatans norra ände finns en staty föreställande Sankt Mikael och draken, skapad av Per Nilsson-Öst. Statyn kom på plats år 1980 då gågatan byggdes
om. Sankt Mikael och draken återfinns även i Moras kommunvapen.
Kyrkogatan är välbesökt och får ofta representera Mora, exempelvis på vykort.
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Kyrkogatan i norr. Till vänster Nordea-huset,
till höger Weijsenburgs järnhandel, år 2014
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Mål
Kyrkogatan och Fridhemsplan ska vara attraktiva för besökare, handel
och restauranger.
Riktlinjer
Kyrkogatan och Fridhemsplan ska ha en hög kvalitet i gestaltningen men
även i material, exempelvis markmaterial, möbler och vegetation.
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Gestaltningen ska lyfta fram de äldre kulturmiljöerna som framförallt
återfinns längs med Kyrkogatans norra del.

Illustration, förslag till Kyrkogatans utformning, 2017
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S4 Bälter Swen Erssons torg och Köpmannagatan
Torget ligger vid Kulturhuset och bildas där Köpmannagatan korsar Moragatan.
Torget bildar en koppling mellan Kyrkogatan (gågatan) och Kajen.
Torget har markbeläggning av älvdalskvartsit i hällar och smågatsten av granit.
Här finns större pilar, yngre lindar, planteringar och många bänkar och belysningspollare.

Mål
Bälter Swen Erssons torg och Köpmannagatan ska vara attraktivt för besökare, handel och restauranger.
Området ska bilda länk mellan Kyrkogatan och Saxviken.
Riktlinjer
Köpmannagatan och torget ska hålla en hög kvalitet i gestaltningen men
även i material, exempelvis markmaterial, möbler och vegetation. Gestaltningen ska vara sammanhållen.
Torget och gatan ska gestaltas så att kontakten mellan Kyrkogatan och Saxviken förstärks och utformningen tvärs Strandgatan ska motverka den stora
barriär som väg 45/70 och järnvägen bildar mellan centrum och Saxviken.
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Torget med vy mot Saxviken, år
2014
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S5 Kaffestugans gård
Kaffestugan är ett av de äldre husen längs Kyrkogatan, uppfört år 1900 av Carl
Romson, ursprungligen som bostad. På baksidan finns en trädgård och här finns
även en liten, äldre lekstuga i trä.
Gården avgränsas åt norr av ett äldre, rödmålat uthus som förstärker karaktären
av gammal gårdsmiljö.
Idag finns antagligen inte något kvar av det ursprungliga växtmaterialet men det
faktum att detta är den enda gården längs Kyrkogatan som inte har bebyggts
eller asfalterats till parkering utan fortfarande är grön, är anmärkningsvärt.
Gården bidrar även till att bryta upp kvarteret så att passage möjliggörs på ett
annat sätt än vid den södra delen av gågatan där de stora varuhusbyggnaderna
dominerar.
Byggnaden är klassad som grupp II i den kulturmiljöinventering som gjordes för
centrum år 1991.

Mål
Trädgården ska fortsätta att vara grönskande och tillgänglig för allmänheten.
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Lekstugan, år 2014
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S6 Tingshusparken
Det var först på 1850-talet som stadsparker, i dagens mening, började anläggas.
Syftet var att pryda staden men de skulle även förbättra invånarnas hälsa. Planteringarna kunde även syfta till att förbättra luftkvaliteten och hindra brandspridning.
Planteringarna i de finare parkerna dominerades av exotiska träd och buskar och
grupper av blommor medan de enklare parkerna planterades med inhemska
växter.
Tingshuset invigdes år 1903 och då anlades även parken. Den fick en ny utformning år 1936 med anledning av att en staty föreställande Anders Zorn placerades i parken. Arkitekt var Ragnar Östberg som även ritade Zornmuséet.

Mål
Parken ska vara en högkvalitativ, attraktiv stadspark som bildar en grön
lunga i centrum.
De kulturhistoriska värdena ska lyftas fram.
Riktlinjer
Parken ska både bindas samman med stråket längs med Vasagatan men
samtidigt avskärmas från den bullriga trafikmiljön. Här får de befintliga
trädraderna längs med gatorna en viktig funktion.
Eftersom Tingshusparken är en av få grönytor i centrala Mora med potential att utvecklas till en verklig prydnadspark bör dess kvalitet höjas.
Parken behöver även fortsättningsvis användas för passage men den
skulle få ett ökat värde om den inbjöd till vistelse, exempelvis genom
högre kvalitet i möbler, markmaterial, vegetation och skötsel.
Eftersom den är av kulturhistoriskt värde föreslås inga stora omdaningar, utan snarare att Ragnar Östbergs utformning återskapas, se nedan
till höger.
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I centrumutvecklingsplanen föreslås att kulturhuset placeras vid före
detta Mattssons järn och att utrymmet framför bildar ett torg. Detta
torg behöver sammanfogas med parken i delen mot Kaplansgatan. Passagen vid cirkulationen ska utformas så att det är enkelt och självklart
för oskyddade trafikanter att passera.
Idag ska cyklister ta stråket genom det lilla torget och kan hamna i konflikt med gångtrafikanter. Ett cykelstråk kan anordnas i parkens södra
del, intill fastighetsgräns mot Tingshuset.
Parkeringen på Tingshusets baksida bör avskiljas, exempelvis med
häck. Samtidigt bör det samband som har funnits mellan Tingshusbyggnaden och parken synliggöras, vilket kan göras med en öppning i
häcken mitt för byggnaden.
Luckor i trädrader bör kompletteras.
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Tingshusparken efter ombyggnationen år 1936. Foto Mora Bygdearkiv
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Tingshusparken vid början av 1900-talet. Foto Mora Bygdearkiv

S7 Zorngårdens trädgård
Zorngården var makarna Zorns bostad. År 1886 köpte Anders Zorn en tomt
bredvid Mora kyrka och flyttade dit en stuga från sin morfars gård. När makarna
Zorn beslutade att flytta hem efter flera år utomlands byggdes stugan om och
till. Gården gestaltades utifrån nationalromantisk ideal och fick även ett delvis fornnordiskt utseende. År 1910 var alla tillbyggnader klara och Zorngården
hade fått det utseende som den har än idag. År 1942 blev det ett museum. Den
är idag en av Sveriges mest kända nationalromantiska villor.
Till huset hör en trädgård med gammeldags rosor, köksväxter och fruktträd, och
med skulpturer av Zorn. Framför huvudbyggnaden finns en hjärtformad gräsmatta i vars spets skulpturen Morgonbad finns, se bilden nedan.
Konstnären Ottilia Adelborg (som levde åren 1855-1936) drog upp över 300
ekplantor på sin gård i Gagnef. Ollonen hade hon med sig från Lidingö och
Gripsholm. Hon delade ut ekplantorna till lärare i trakten som i sin tur delade
ut till sina elever. Idag är ett 20-tal så kallade Ottiliaekar kända runt om i Gagnef. En av hennes ekar planterades av Emma Zorn på Zorngården.
Zorngården ingår i grupp Ib i den kulturmiljöinventering som gjordes i centrum
år 1991.

GRÖNOMRÅDEN

Morgonbad i förgrunden på den hjärtformade gräsmattan, år 1909. Foto Mora Bygdearkiv
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Mål
Zorngårdens trädgård ska fortsätta att berätta om äldre tiders trädgårdsideal.
Den ska ansluta till stråket längs med Vasagatan.
Riktlinjer
Trädgårdens gestaltning värnas, särskilt det som är bevarat av äldre
struktur och äldre växtmaterial.

GRÖNOMRÅDEN

Zorngårdens trädgård, år 2014
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S8 Zornmuséets park
Bredvid Zorngården ligger Zornmuseet, ritat av arkitekten Ragnar Östberg och
uppfört år 1939. Tegelbyggnaden kompletterades med ett inglasat trapphus år
1982, ritat av arkitekten Torbjörn Olsson. Senare uppstod ett behov av mer
utrymme för reception, bibliotek och kontor, vilket placerades i en tillbyggd
vinkelställd byggnad som stod färdig år 1996. Arkitekt var Gunnar Nordström.
På gården står en skulptur av Carl Milles.
Zornmuséet ingår i grupp Ib i den kulturmiljöinventering som gjordes i centrum år 1991.

Mål
Parken ska utgöra en grönskande del av stråket längs med Vasagatan.

GRÖNOMRÅDEN

Zornmuséet, år 2015
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S9 Vita Björnparken
Under åren 1903-1906 låg här ett acetylengasverk som användes till gatubelysningen men innan dess var området jordbruksmark. Idag tillhör parken Mora
församling. Här finns bland annat lekredskap och totempåle och parken ansluter tätt till Andreasgården, församlingshemmet.
Parken invigdes år 1951. Totempålen donerades av Krång Olof Ericksson som
utvandrade från Öna till Amerika, blev framgångsrik affärsman och senare hövding i Quilla Yute-stammen. Som hövding fick Krång Olof namnet Baith Arkell,
som betyder just Vita Björnen. En indianfest har hållits i parken den 4 juli varje
år sedan invigningen år 1951.

Mål
Eftersom detta är en av få lekparker i centrala Mora är det viktigt att den
får fortsätta vara tillgänglig och attraktiv för allmänheten.

GRÖNOMRÅDEN

Vita Björnparken, år 2014
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S10 Gamla Kyrkogården
Det finns ca 570 gravar på kyrkogården varav ett flertal gamla gravhällar från
1700-talet. Flera av Moras profiler och storheter, som Anders och Emma Zorn,
har sina gravar här. Kyrkan är byggnadsminne.
Den ursprungliga kyrkan uppfördes troligen vid 1200-talets slut eller omkring
år 1300. Den uppfördes av gråsten och bestod av långhus och antagligen fanns
också ett smalare kor och sakristia. Av denna kyrka återstår långhusmuren, som
idag ingår i nordmurens mellersta del, samt delar av sakristians öst- och västväggar. Det är svårt att säga hur kyrkogården såg ut vid den tiden men på de medeltida kyrkogårdarna fanns sällan träd, möjligen enstaka lövträd, som eventuellt
hamlades för att dryga ut fodret till djuren.
År 1671 brann kyrkan till följd av ett blixtnedslag. Tornspiran och alla tak avbrändes men valven höll, varför skadorna i det inre blev små. Redan i oktober
samma år var det nya taket uppfört. Byggnadsarbetena fortsatte successivt och
år 1673 restes den nya tornspiran som var skänkt av Karl XI efter ritning av Jean
de la Vallée.
På 1800-talet anlades alltmer gestaltade begravningsplatser runtom i Sverige.
Ofta planterades rader av träd i kyrkogårdens ytterkanter intill stenmuren eller
staketet. Träd planterades även i alléer, både utanför och längs processionsgångar på begravningsplatsen.

GRÖNOMRÅDEN

Nordöstra hörnet av kyrkogården, år 1936. Foto: Mora Bygdearkiv. På den tiden fanns det fler grusgångar, gravarna
var mer utsmyckade med stenramar, grus, häckar och planteringar, jämför med bilden på nästa sida.
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Mora kyrkogård utökades år 1849 åt väster och norr och den dåvarande muren
revs. Samtidigt anlades nya gångar och en ny mur byggdes och försågs med
gjutjärnsstaket. År 1861 planterades lönnar, almar och björkar på kyrkogården.
Runt år 1919 planterades antagligen tre dubbelsidiga alléer av björk.
År 1971 togs många träd bort men det planterades även en hel del nya. Det är
troligen vid detta tillfälle som lindarna längs med den östra muren, mot Badstugatan, planteras. Enligt kartor från år 1997 har björkallén norr om kyrkan blivit
ersatt av lönnar och björkallén i väster har föryngrats. År 2014 ersattes björkraderna i norr och väster.
Sammanfattningsvis är strukturen, som den såg ut på 1800-talet, relativt välbevarad, med en krans av lövträd längs med muren och tre alléer inne på kyrkogården, även om träden som utgör alléerna i sig är ganska unga.
Mål
Kyrkogården ska fortsätta att berätta om tätortens långa kontinuitet och
äldre tiders gestaltningsideal.
Riktlinjer
Den äldre strukturen, med en trädkrans och tre alléer invändigt, bör värnas.

GRÖNOMRÅDEN

På de äldre gravarna har de efterlevande ofta planterat tidstypiska perenner, buskar eller träd. Eftersom dessa berättar om äldre tiders trädgårdsideal är det viktigt att dessa inte tas bort.

Mora gamla kyrkogård, år 2014

121

S11 Stapelparken / Kommunhusparken
Parken gränsar till kommunhuset, klockstapeln, Vasagatan och bostads- och
centrumbebyggelse. Klockstapeln uppges vara uppförd av Stor Lars Jönsson
från Noret år 1672.
Parken utformades ursprungligen under tidigt 1900-tal och omgestaltades troligen i samband med att kommunhuset byggdes år 1938. Det byggdes då en stentrappa och gångar av älvdalskvartsit. Det finns även en damm med planteringar.
Idag är parken sliten med äldre träd och ojämn markbeläggning. Statyn Vasalöparen i brons är skapad av Per Nilsson-Öst år 1974 och Mora-Nisse stod modell. Emellertid är den placerad så att den bildar en barriär mellan parken och
Vasagatan. I ett hörn av parken står en skulptur i corténstål, ”Swedish Delight”
av Peter Johansson.
Klockstapeln är byggnadsminne och kommunhuset är klassat som grupp II i den
kulturmiljöinventering som gjordes i centrum år 1991.

GRÖNOMRÅDEN

Stapelparken år 2014
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Mål
Parken ska förstärka kommunhuset och den ska bilda en attraktiv, grön
oas som ansluter till stråket längs med Vasagatan.
Riktlinjer
Parken ska ha en tydlig struktur genom att mittaxeln framför kommunhuset betonas.
Parken kopplas samman med Vasagatan och med det torg som föreslås
framför ett eventuellt tillkommande kulturhus vid före detta Mattssons
järn.
De båda skulpturerna kan ges nya placeringar intill mittaxeln.
Gångarna ska vara jämna och tillgängliga.
Parken bör rustas vad gäller kvalitet i möbler och vegetation.
Narcisser och krokus kan planteras i två breda stråk på vardera sidan om
mittaxeln.

Skiss över hur designelementen från riktlinjerna kan tillvaratas
i en ny utformning av Stapelparken/Kommunhusparken

GRÖNOMRÅDEN

Flygfoto över hur Stapelparken såg ut innan ombyggnationen år 1938. Foto Mora bygdearkiv
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S12 Vasaloppsmålet
Kvarteret Klockgropen var Morastrands egentliga centrum långt innan Kyrkogatan blev det. Det var en viktig handels- och kommunikationspunkt men även
ett administrativt och kyrkligt centrum. Som handelsområde har platsen anor
sedan 1600-talet. Skola har funnits i området under 300 år.
Strandgatan och Vasagatan passerar på var sin sida om platsen och löper samman strax bortom. Båda gatorna har långa anor och platsen utgjorde tidigare
entré till centrum och det var därför som denna plats år 1903 valdes för placeringen av Zorns staty av Gustav Vasa. Vid denna tid var Gustav Vasa en stark
symbol för nationen och även för Mora. Intill statyn, som placerades på en kulle,
anordnades en liten prydnadspark.
På platsen finns det välkända Vasaloppsmålet. Vasaloppets sommar- och vinterveckor innebär att platsen utsätts för högt slitage.
Platsen har till viss del markbeläggning av älvdalskvartsit i hällar, som övergår
i gångväg respektive gång- och cykelväg av asfalt. Därtill finns grusväg men i
övrigt är marken gräsbeklädd. Västerut ansluter området till det torg som finns
framför Vasaloppets hus. I området ligger Målkullann. Byggnaden uppfördes
år 1863 av handlaren A H Westerberg och den var Moras första handelsbod.
Byggnaden är klassade som grupp II i den kulturmiljöinventering som gjordes i
centrum år 1991.

GRÖNOMRÅDEN

Tidigare ledde Vasagatan genom målet och bildade infart till Mora. Idag leder
endast en cykelväg genom området och siktlinjen mot resecentrum hindras av
björkar.
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Mål
Platsen ska vara ett representativt torg med hög kvalitet i gestaltning
och material, som ger besökaren ett gott första intryck av Mora, vare sig
denna kommer från resecentrum, centrum eller som Vasalöpare. Platsen
ska vara en attraktiv del av gång- och cykelstråket mellan centrala Mora
och resecentrum.
Riktlinjer
Gestaltning ska vara samlad i området, där även Målkullanns och Vasaloppets hus utemiljö ingår. Samtidigt som platsen ska bilda slutpunkt för
det tilltänkta kulturstråket Vasagatan, ska den vara en del av stråket mot
resecentrum.
De kulturhistoriska aspekterna, särskilt den äldre vägdragningen, statyn
av Gustav Vasa, Vasaloppsmålet och att platsen ligger intill Prostgården
bör vara vägledande för utformningen av platsen.
Siktlinjerna / riktningarna från resecentrum till kyrkan behöver förstärkas för att besökaren ska ha lätt att orientera sig. Statyn är ett landmärke
redan idag vilket kan förtydligas genom belysning.
Det bör finnas gott om sittplatser och blomprakt, gärna i form av sommarblomsplanteringar i urnor som är enkla att flytta undan vid evenemang.
Anders Zorns staty av Gustav Vasa, år 2014

GRÖNOMRÅDEN

Området ska vara funktionellt för Vasaloppet med material som tål högt
slitage.
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S13 Kristineberg
Det har funnits bebyggelse på platsen åtminstone sedan 1700-talet då prosten
Svedelius ägde den gård som låg här.
Den nuvarande huvudbyggnaden är uppförd år 1837 av den dåvarande häradsskrivaren Erik Berg. På den tiden fanns även ekonomibyggnader för jordbruket.
Från huvudbyggnaden fanns länge en allé norrut mot Älvgatan, se foto nedan,
och framför huvudbyggnaden en rondell.
Kullen utgör en betydelsefull del av landskapsbilden, sedd från Noret och Noretbron.
Byggnaden är klassad som grupp II i den kulturmiljöinventering som gjordes i
centrum år 1991.
Mål
Området ska utgöra en tilltalande del av Moras silhuett.

GRÖNOMRÅDEN

Allén från Kristineberg. Foto: Mora Bygdearkiv
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S14 Lövholmen
Lövholmen har använts för många olika ändamål genom tiderna. Här har funnits båtvarv, badhus, brygghus där folkhögskolan hade olika verksamheter bland
annat kurser i växtfärgning och Lövholmen användes även som festplats. Idag
finns inga synliga spår av detta.
Platsen består idag av en gräsyta med "tak" av stora, äldre träd vilket ger en
parkkaraktär. Området används antagligen för lek och det utgör en viktig del av
stråket längs älvstranden.
Mål
Platsen ska vara stillsam och avskild men tillgänglig för allmänheten.
Den ska samtidigt vara en del av stråket längs med älvstranden.
Riktlinjer
På holmen ska "gläntkaraktären" värnas, vilket innebär att gräset bör slås
och buskar tas bort men trädens kronor ska tillåtas breda ut sig.
Vegetation mot gatan bör sparas för att avskärma från trafikbuller från
både Älvgatan och Vasagatan. Vissa siktlinjer kan tas upp för att medge
utsikt från bostäderna i slänten.
Utsikten över älven kan tillvaratas genom röjning av buskvegetation i
älvkanten.
Enstaka större träd bör tillåtas växa upp i den östra delen för att bilda
överståndare och minska behov av klippning/röjning.

GRÖNOMRÅDEN

Lövholmen har parkkaraktär,
år 2014
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S15 Gödslan
Gödslan består av två delar, en öppen gräsplan och en skogsdunge.
Gräsplanen
För att förhindra erosion av älvkanterna gjordes mjågning (förstärkning) av
strandkanterna och plantering av vide för att binda sanden. I äldre tid var det en
skyldighet för de olika byarna. Det fanns till och med ett mjågskifte på 66 tunnland där ris och pålar hämtades för arbetet. Mjågning vid ”giösselåkers udde”
finns belagd i delningslängd från år 1782.
Gräsplanen avgränsas mot älven av stora, gamla tallar. Stråket längs med Älvstranden leder förbi. Området är bitvis blött.
Eftersom det behövs fler bostäder för gymnasiets elever har ett planprogram
för Broåkern tagits fram. I programmet utreds fem olika alternativ för bostäder,
bland annat finns Gödslan med som ett alternativ. Emellertid finns bättre lokaliseringar för fler bostäder.

Mål
Området ska fortsätta att fungera som ett grönområde för boende och
verksamma på Broåkern.
Det är särskilt viktigt att det finns en fri passage för allmänheten längs älvstranden och att den har tillräcklig bredd.

GRÖNOMRÅDEN

Gräsplan på Gödslan, de äldre
tallarna i bakgrunden, år 2015.
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Skogsdungen
Dungen är igenvuxen odlingsmark med många olika arter av lövträd, till exempel sälg, vide, björk, lönn, ek, skogsolvon och det finns ett rikt fågelliv. Lövskogen upplevs som en djungel och det finns många stigar och kojor i skogen och
stråket längs med älven leder förbi.

Mål
Platsen ska fortsätta att vara en rofylld plats att dra sig undan till.
De biologiska värdena ska ges möjlighet till utveckling.
Den djungellika upplevelsen av dungen ska värnas men den ska samtidigt vara tillgänglig för lek och kojbyggen.
Riktlinjer
Uppslag av barrträd tas bort.
Träd som faller över stigarna flyttas åt sidan.
Den täta lövskogen på Gödslan,
år 2014

GRÖNOMRÅDEN

Stigarna ses över kontinuerligt, barken kan behöva kompletteras.
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S16 Nya kyrkogården
År 1901 beslutade kyrkostämman att köpa in tre tunnland mark på Broåkern
för en ny begravningsplats. Området var vid den tiden jordbruksmark.
Den äldsta delen av begravningsplatsen anlades år 1912 utefter en plan ritad av
arkitekten Fredrik Falkenberg. År 1927 uppfördes ett mindre kapell. År 1931
fanns en granhäck runt kyrkogården och alléer och trädkrans av björk. Vanliga
granar var planterade i en fyrkant i söder.
Nuvarande kapell och delar av krematoriet och kontoret byggdes under tidigt
1950-tal efter ritningar av Börje Blomé. Samtidigt fick trädgårdsarkitekten Ulla
Bodorff i uppdrag att rita en utvidgning av kyrkogården åt söder och öster. Åt
öster ritade hon Korsudden och åt söder Ängskyrkogården, som inte togs i bruk
förrän år 1965. I väster anordnades ett större, öppnare parkområde som buffert
mellan de bostäder som tillkommit och begravningsplatsen. Samtidigt upprättade hon en gallringsplan för vegetationen i strandkanten för att de större tallarna
och björkarna bättre skulle lyftas fram. Samtidigt togs delar av granhäcken bort
och istället byggdes en mur mellan parkeringarna och begravningsplatsen. Det
äldre gravkapellet revs år 1956.
På 1980-talet anlades minneslunden i den östra delen och på 1990-talet fylldes
resten av de norra delarna ut med sand och begravningsområdet Vilan anordnades.

GRÖNOMRÅDEN

Perspektiv av Fredrik Falkenberg, från öster. Från Kyrkogårdens arkiv.

Stråket runt Älvstranden leder längs med kyrkogårdens utkant och tallarna är
utpekade som nyckelbiotop.
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Ulla Bodorffs ritning från 1953. I öster, på Korsudden, genomfördes planerna men Ängskyrkogården i
söder byggdes inte ut enligt ritningen. Från Kyrkogårdens arkiv.

GRÖNOMRÅDEN

Korsudden längst i öster, år 1955. Foto: Mora Bygdearkiv
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Mål
Nya kyrkogården ska vara en stillsam plats med högkvalitativa gröna
miljöer där historien framträder. Kyrkogården ska utgöra en naturlig del
av stråket längs med älvstranden.
Riktlinjer
De olika områdena (Varvet, Nya kyrkogården, Korsudden, Ängskyrkogården, Vilan och Minneslunden) har anlagts under olika tidsepoker med
utgångspunkt i olika arkitektoniska ideal. Vid alla åtgärder, ombyggnationer, nyplanteringar etcetera, behöver den ursprungliga arkitektoniska
tanken visas hänsyn.
På de äldre gravarna har de efterlevande ofta planterat tidstypiska perenner, buskar eller träd. Eftersom växtmaterialet berättar om äldre tiders
trädgårdsideal är det viktigt att de inte tas bort.
De biologiska värdena, framförallt tallarna längs strandkanten, ska få utvecklas.

GRÖNOMRÅDEN

Strandstråket, söder om Ängskyrkogården, år 2014
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S17 Resecentrum - Treffenbergsparken
Järnvägsparker började anläggas i samband med järnvägens utbyggnad från mitten av 1800-talet. Träden i närheten av stationen skulle inte enbart vara vackra
utan de skulle även förhindra att gnistor från tågen orsakade bränder. Träden
skulle även ge skugga och en behagligare miljö för resenärer.
Järnvägsstationen byggdes år 1890. År 1903 restes en byst av landshövdingen
Curry Treffenberg som tack bland annat för "hans energiska arbete för tillkomsten av Mora Vänerns järnväg". Under år 2014 byggdes ett nytt resecentrum i
anslutning till det äldre stationshuset. I området finns en mindre stationspark.

Mål
Resecentrums utemiljö ska förmedla ett gott första intryck av Mora, där det
är trivsamt att vänta på tåget, bussen eller taxin.

GRÖNOMRÅDEN

Bysten av Curry Treffenberg i stationsparken, år 2015.
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S18 Trädgårdar
a. Millåkersgatan 27
Byggnaden är uppförd år 1922 efter ritningar av länsarkitekt Åkerlund, i nationalromantisk stil med fornnordiska drag. En lummig trädgård omger huset.
Bebyggelsen är klassad som grupp II i kulturmiljöinventeringen som gjordes i
centrum år 1991.
b. Korsnäsgården
På den tidigare åkermarken uppfördes under åren 1928-1929 en förvaltarbostad
för skogsbolaget Korsnäs-Marma. Bebyggelsen utgörs av en huvudbyggnad med
två flyglar. Från husen ner till Strandgatan sträcker sig en symmetrisk trädgård
med terrass, gångar i natursten, gräsmattor, fruktträd, syrénhäck och planteringar. Trädgården är ett välkommet, grönt avbrott i tätorten. Bebyggelsen är klassad
som grupp Ib i kulturmiljöinventeringen från 1991.
c. Trädgårdsvillan
Villan byggdes på 1920-talet och omgavs av en stor trädgård, vilken gav upphov
till benämningen. Bebyggelsen är klassad som grupp Ib i kulturmiljöinventeringen från 1991.

GRÖNOMRÅDEN

Moragatan-Saxviken år 1936. Foto: Mora hembygdsarkiv. På bilden syns från nere till vänster:
Mora hotell (då Mora gästgifveri), Trädgårdsvillan och Korsnäsgården.
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d. Kaplangården
Den ursprungliga Kaplansgården uppfördes år 1643 och var en av Moras äldsta
byggnader.
Denna äldre kaplansgård revs sedermera för att ge plats åt den nuvarande kaplagården som byggdes under 1760-talet.
e. Prostgården
Huvudbyggnaden uppfördes år 1695 under Jakob Boethius tid som kyrkoherde.
Byggnaden är i karolinsk stil med säteritak. På gården ligger även Våmhusbyggningen, uppförd på 1740-talet. Här finns även ett par härbren. På 1600-talet
utgjordes gården av betydligt fler byggnader.
Till gården hör en trädgård men antagligen finns inget bevarat av äldre struktur
eller växtmaterial. Bebyggelsen är klassad som grupp Ib i kulturmiljöinventeringen från år 1991.

GRÖNOMRÅDEN

Kaplagården på 1890-talet. Foto: Mora Bygdearkiv
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Mot Pintorp/Buder från stranden nedanför Noret, år 2014.
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Noret
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Noret

Noret har bebyggelse av varierande ålder. I nära anslutning till äldre gårdsmiljöer med timmerhus finns exempelvis tegelhus med karaktär av engelsk trädgårdsstad. Det finns även typiska 50-talsområden och bostadsområden utbyggda under 1960-, 70-, 80- och 90-tal. Tätortens olika årsringar framträder tydligt
i Noret.
I Noret finns mycket bevarat av den äldre bymiljön, i kontrast till hur byarna i
västra Mora har förändrats.
De äldre delarna av byn är varierad med slingrande gator kantade av uthus eller
häckar. Ofta är häckarna av gran, men det är även vanligt med syrén och karagan. Häckarna i kombination med de äldre, slingrande gatudragningarna ger ett
smalt gaturum. En del gator är inte asfalterade utan endast grusade.
I anslutning till den äldre bybebyggelsen finns ofta rester av jordbruksmark kvar.
Det finns betesmark söder om Skålmyrsvägen, i backen ner mot Sanda och
jordbruksmark mot Färnäs.
I områdena från 1960-1990-talet finns mindre bostadsområdesparker, ibland
med lekutrustning och det finns även små ytor med naturmark. Ofta är denna
typ av små friytor viktiga för de mindre barnens lek och bör värnas.

GRÖNOMRÅDEN

Norebergsvägen, år 2014.
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Siljan

139

Riktlinjer för Norets grönstruktur
Norets utmärkande karaktärsdrag är att häckar avgränsar mot gatan. Detta ska
tas tillvara vid detaljplaneläggning.
Resterna av jordbruksmark ska inte bebyggas utan fortsätta att hävdas.
Bostadsområdesparker ska värnas.

GRÖNOMRÅDEN

Utsikt från majstångsbacken i Noret, år 2014
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N1 Norets älvstrand
Området sträcker sig från Noretbron i söder längs med älvstranden upp till i
höjd med Lasarettsområdet. Stranden utgörs huvudsakligen av gräsmark, mot
söder finns lövskog omkring bebyggelsen.
Strandområdet har tidigare ägts av Norets samfällighet men ägs nu av kommunen. Äldre avtal om bryggor lever vidare och vissa partier kan upplevas som
privata, men de ska vara allmänt tillgängliga.

Mål
Området ska vara ett allmänt tillgängligt och attraktivt strandområde
för boende i Noret.
Riktlinjer
Istället för att ha många enskilda bryggor bör hellre ett fåtal gemensamma bryggor anordnas.

GRÖNOMRÅDEN

Strandområdet vid Noret, mot norr, år 2014
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N2 Noret midsommarstången
Platsen nås via smala gator kantade av uthus och utsikten mot de blånande randbergen och över ett lummigt Mora är storslagen. Kyrktornet bildar landmärke.
Vintertid placeras en julgran på platsen. Granen är synlig från stora delar av
Mora.

Mål
Platsen ska erbjuda vackra vyer över Mora och omgivande berg och Siljan.
Riktlinjer
Det är av stor vikt att platsen nedanför majstången behålls obebyggd och
att grönområdet fortsätter hävdas så att utsikten kan bevaras.

GRÖNOMRÅDEN

Vy längs Solvägen mot kyrktornet,
år 2014. Midsommarstången är
nedtagen men sockeln syns i bilden.
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N3 Skogsdunge vid Noretskolan
Området är i huvudsak bevuxet med lövträd, det finns bland annat ek, oxel och
lönn, och platsen används flitigt av yngre skolbarn. Inne i området finns stigar,
varav en leder diagonalt genom området och används som genväg mellan skolan
och Sångåkersvägen. Området är stundtals blött. Fågellivet är rikt. Noretskolans
utemiljö i övrigt är ganska karg och erbjuder inga spännande lekmiljöer.

Mål
Dungen ska vara en attraktiv lekskog för mindre barn och samtidigt vara
en förbindelse mellan bostäderna på Sångåkersvägen och Noretskolan.
Riktlinjer
Bark kan läggas ut i huvudstråket för att göra det enklare att ta sig fram.
Ett annat alternativ är ”steppingstones” som kan läggas ut i en båge invid
stigen på de blötare ställena. På så vis kan den som promenerar röra sig
längs huvudstråket men cyklister kan fortfarande ta sig fram utan att
hindras av stenarna. Stenarna kan även bli lekredskap. Inga åtgärder bör
vidtas i vegetationen, förutom att barrträd kan röjas undan och grenar
som faller över stigen kan tas bort.

GRÖNOMRÅDEN

I skogsdungen, år 2014.
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N4 Sanda
I Sanda finns badplats, båthamn och tilltalande naturområden. Det finns olika
typer av värdefull skogsmark i området. Här hittades Sandaskatten, en vikingstida silverskatt bestående av 1313 silvermynt från olika länder och 342 gram
silversmycken från 900-1000-talet.
I området finns platser som har olika karaktär:
a. Både badplatsen och båthamnen är värdefulla platser för rekreation, och antagligen används området flitigt av boende och skolbarn i området för promenader och vardagsrekreation. Det är vackra vyer mot Saxviksöarna, in mot Mora
och ut över Siljan.
b. I den norra delen, mellan hamnen och bebyggelsen, finns äldre tallskog med
inslag av bland annat björk. Mest intressant är emellertid att det kommer upp
småplantor av främst ek, men även lönn, ask, fågelbär, häggmispel, oxbär och
olvon. Området besöks ofta av förskolan.
c. Längs med infarten finns dels en värdefull aspskog, dels ett vildvuxet område
värdefullt för fågellivet. Området har en tropisk karaktär. På andra sidan vägen
finns äldre tallar.

GRÖNOMRÅDEN

d. Lite längre norrut finns en stor öppen plats, delvis bevuxen med småsälg och
vide, där båtsläp ställs upp och där det har bildats en tipp av bråte.

a. Stranden, år 2014

Översikt, ortofoto

b. Tallskogen med små ekar, år 2014

d. Tippningsområde, år 2014
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Mål
a. Badplatsen och båthamnen ska vara attraktiva och tillgängliga för rekreation.
b. Ädellövträden, t.ex. ek, lönn, ask ska värnas.
c. Asparna, lövskogen samt de äldre tallarna ska värnas.
d. Den oordnade platsen kan bebyggas med bostäder.
Riktlinjer
b. För att förbättra möjligheterna för de små ekarna kan några av de
yngre tallarna tas ned för att ge mer ljus. När området röjs ska naturvårdare från Miljökontoret vara med och märka ut vad som ska sparas. För
att höja upplevelsevärdet och skapa större förståelse för området bör
information finnas om skogens värden.
c. Väster om vägen kan barrträd kan röjas undan men öster om vägen
ska de äldre tallarna värnas.
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N5 Skog vid Siljanssågen
Siljanssågen har i närheten av sin kontorsbyggnad byggt en slogbod för skolans
räkning. Skolskogen utgörs bitvis av gamla lindor och bitvis av öppen asp- och
björkskog. Utsikten över Siljan är slående, men den skyms bitvis rejält av Siljanssågen. Området är detaljplanelagt för industri och upplåts på frivillig väg.
Mål
Området ska fortsätta att fungera som skolskog.

GRÖNOMRÅDEN

Bilder från skogsmark vid Siljanssågen, år 2014
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N6 Hindriksheden
Området är bevuxet med skog, av varierande karaktärer. Skogen verkar användas flitigt av boende i Noret. Ett elljusspår korsar området och leder vidare mot
Färnäs. Detta är ett av få större friluftsområden i östra Mora.
Mellan Rödmyren och Hindriksheden finns äldre, uppvuxna tallar där det nyligen har röjts. Längre västerut blir marken fuktigare och vegetationen övergår
till tätare, äldre granskog. Mot sydost består vegetationen mest av tallskog av
varierande ålder. Ett parti strax söder om elljusspåret är bevuxet med äldre
tallskog, se bild nedan.
Kommunen avser omvandla området mot väg 70 till handelsområde.

Mål
Området norr om exploateringsområder, söder om Hindriksheden, ska
vara ett attraktivt, tätortsnära rekreationsområde.
Riktlinjer
Vid detaljplaneläggning ska större sammanhängande ytor av skogsmark
avsättas som naturmark hellre än att naturmarken splittras i mindre
ytor.
Äldre tallar, strax söder
om elljusspåret, 2016

GRÖNOMRÅDEN

Det ska vara lätt att passera genom exploateringsområdet, från huvudgatan och ut i skogen.
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N7 Infart från Rättvik
När trafikanten närmar sig tätorten från Rättvikshållet rör denne sig från högre
belägen, karg hedmarkstallskog och gradvis ned mot mer uppodlad och bebyggd
mark. På en del platser medges vackra utblickar ut över de omgivande bergen.
Även om vägen skär tvärs genom det äldre jordbrukslandskapet syns resterna
tydligt.

Mål
Området ska ge ett gott första intryck av tätorten och förmedla en upplevelse av Siljansbygd.
Riktlinjer
Resterna av jordbruksmarken ska värnas.
Luckor kan tas upp i vegetation söder om vägen för att medge utblickar
mot de blånande bergen.

GRÖNOMRÅDEN

Om område norr om väg 70 exploateras för verksamheter ska en bred
remsa av naturmark avsättas mot vägen. Luckor kan tas upp i skogsmarken
för att medge viss kontakt mellan vägen och bebyggelsen.
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N8 Mora lasarett
Lasarettsområdet domineras av stora tallar. Det finns spår av äldre parkanläggningar från tidigt 1900-tal i form av exempelvis häckar, buskage och lindar.
En del av de byggnader som uppfördes under 1950-60-tal har placerats med
hänsyn till den befintliga skogen och många äldre tallar har sparats nära byggnaderna. Här finns också en del prydnadsväxter, exempelvis pil.
Under 1960-talet uppfördes ett nytt vårdblock och en ny entré tillkom. Vid
entrén byggdes ett torg med en lång damm omgiven av pelaraspar. Runt torget
finns körytor för hämtning/ lämning och en busshållplats. I dammen placerades
år 1979 två statygrupper i brons gjorda av Per Nilsson-Öst.
Norr om Lasarettet vidtar skogsmark och strax norr därom ligger kommunens
exploateringsområde Noret norra. Idag används skogsområdet av förskolan i Noret och det finns en del kojbyggen i området. Området besöks även av personal
på lasarettet och av boende i Noret för exempelvis rastning av hundar.

Mål
Lasarettets utemiljöer ska berätta om äldre tiders park- och trädgårdsideal,
vara välkomnande för besökarna samt erbjuda trevlig utevistelse för patienterna.
Skogsområdet mot norr ska bilda en avskärmning för omgivande bebyggelse
men även vara tillgängligt för lek och rekreation. De biologiska värdena hos
de äldre tallarna ska värnas.
Riktlinjer
Anläggningen vid huvudentrén med pelarasparna och dammen med statyerna ska värnas även om viss uppfräschning kan behövas. Inom Lasarettsområdet bör särskilt de äldre tallarna värnas.

GRÖNOMRÅDEN

Skogen norr om Lasarettet bör inte glesas ur. För att skogen ska upplevas
som mer avskild är det viktigt att en insynsridå längs med väg 45 sparas, exempelvis buskar och småträd, hellre än att området röjs upp för att medge
insyn. Brynen närmast lasarettet däremot kan emellertid ha en mer parklik
karaktär som bildar en övergång mot den mer bebyggda miljön.
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N9 Noret norra
Kommunen köpte år 2004 in marken väster om väg 45 för att möjliggöra en
utbyggnad av bostäder.
Området utgörs av barrskogklädd moränmark som sluttar västerut ned mot
Orsälven. Skogen utgörs till stora delar av ungskog och bildar idag en skärm
mellan väg 45 och bebyggelsen ned mot vattnet i väster.

GRÖNOMRÅDEN

Planområdet gränsar till Riksintresse för naturvården N 49 – Siljan- Skattungen.
Här är det sjöarna Siljan och Orsasjön som i sin helhet utgör värde ur biologisk och fiskemässig synpunkt. Norr om planområdet finns naturvärden enligt
naturvårdsprogrammet, område 58 Vattnäs. Värdet består främst i det uppodlade, småbrutna landskapet. Vasslarängsbäcken rinner genom den norra delen
av området och den är värdefull för reproduktion av Siljansöring.

Illustration av hur området
kan bebyggas.
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Mål
Det ska vara möjligt att röra sig i en grön miljö från lasarettet till Vattnäs.
De offentliga gröna miljöerna i den nya stadsdelen ska ha god kvalitet i
gestaltning.
De befintliga biologiska värdena ska värnas.
Riktlinjer
Bebyggelsekaraktären ska variera inom området, från tätare och högre
i söder till mer "bylik" närmare Vattnäs. Även utformningen av grönområdena ska följa dessa bebyggelseprinciper.
Idag finns ett elljusspår som börjar vid Flottarvägen och i framtiden ska
det finnas ett grönstråk mellan Noret och Vattnäs där det är möjligt att
röra sig i en grön miljö. Utformningen av stråket ska vara relativt enkelt,
det kan exempelvis beläggas med bark. Befintligt elljusspår kan flyttas
och förlängas.
Det bör även finnas gröna länkar i öst-västlig riktning som förbinder
bebyggelsen med det större grönstråket. Dessa får gärna placeras där
skogen är äldre och/eller i närheten av vattendrag som kommer att
behöva buffertzoner.

GRÖNOMRÅDEN

Genom hela Noret norra ska det finnas en huvudgata där gångtrafik
respektive cykeltrafik är separerad från övrig trafik. Huvudgatan ska vara
trädplanterad.
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N10 Infart från Orsa
När bilisten närmar sig Mora norrifrån går vägen förbi kommunens exploateringsområde Noret norra, som till stora delar idag är skogsbevuxet. Vid Hedens industriområde finns en kraftledningsgata mellan industrierna och vägen.
Mellan Lasarettsrondellen och Noretrondellen kantas väg 45 huvudsakligen av
skogsmark och innanför den vidtar bostadsområden. Tallskogen mellan vägen
och bebyggelsen väster om vägen är relativt gammal och bildar en avskärmning.

Mål
Området ska ge ett gott första intryck av Mora norrifrån och signalera att
trafikanten närmar sig tätorten. Samtidigt ska skogen avskärma bostäderna från vägen.
Riktlinjer
Det är viktigt att skogen mellan bostäderna och vägen behålls någorlunda tät.
Den äldre tallskogen som finns vid vattentornet värnas.
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för Noret norra. Här regleras
utformningen av infarten till området och hur skyddsområdena mellan
de tillkommande bostäderna och vägen ska se ut.

N11 Jordbruksmark i Färnäs
Mellan Noret och Färnäs finns ett område med större, sammanhängande jordbruksmark. Utsikt medges över bergen söder om Siljan.

GRÖNOMRÅDEN

Mål
Landskapsbilden, med utsikt ned mot Siljan och mot de blånande
bergen, är viktig. Området bör inte bebyggas och ska hållas öppet.
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Täppan - Tuvan Sandängarna
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Täppan - Tuvan - Sandängarna
I området ingår Sandängarna, flerfamiljshusen vid Tuvan, handel- och småindustribebyggelsen i anslutning till väg 70 och småhusen på Öna-Täppan.

Riktlinjer för grönstruktur på TäppanTuvan- Sandängarna
De små friytor som finns i bostadsområdena ofta viktiga för de mindre
barnens lek och ska värnas.

T1 Brudtallen
Längs med Brudtallsvägen har det stått en tall som nu är förtorkad. Enligt historierna ska ett brudpar i båt på väg till kyrkan ha förolyckats på platsen. Området
är en övrig kulturhistorisk lämning.
Mål
Brudtallen ska fortsätta att utgöra ett minnesmärke.
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T2 Sandängarna
Stora delar av Sandängarna används för friluftsliv, det finns exempelvis en
motionsslinga längs stranden. I den södra delen finns fotbollsplaner, skjutbana och golfbana. Längs stranden finns större tallar. Under häxprocesserna
på 1600-talet ska de som blev anklagade för häxeri ha avrättats och bränts i
området.
Stora delar av Sandängarna ligger under nivån för 100-årsflöde, emellertid ligger
skjutbanan och fotbollsplanerna över den nivån. Från den södra stranden är det
vacker utsikt över Mora tätort och kyrkan.
En kraftledning genomskär Sandängarna och den norra delen domineras av
skogsmark. Härifrån är utsikten fin över Orsasjön.
Om nya bostäder uppförs på Sandängarna, bör de anpassas till naturkaraktären
och passas in mellan de äldre tallarna.

Mål
Området bör fortsätta att vara tillgängligt och attraktivt för friluftslivet.

GRÖNOMRÅDEN

De befintliga biologiska värdena ska värnas, särskilt de äldre tallarna.
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T3 Infart från Älvdalen
Bebyggelsen längs infarten ligger avskild från vägen. Öster om vägen finns Kråkbergs bykärna, som är relativt högt belägen. Rester av byns odlingsmarken ligger
ned mot väg 70. Väster om vägen ligger nyare bostadsområden, ofta utformade
som inåtvända grannskapsenheter.
Längs vägen finns en äldre sträckning av älven som idag är våtmark.

Mål
Infarten ska ge ett gott första intryck av tätorten.
Riktlinjer
Resterna av den äldre jordbruksmarken nedanför Kråkberg bör hållas
öppen.
Det är positivt om utblickar medges ut över våtmarken vid Önaheden
och stranden bör inte tillåtas växa igen helt. De biologiska värden i våtmarken bör värnas.

GRÖNOMRÅDEN

Luckor kan tas upp i vegetation öster om väg 70 för att medge utblickar
mot Sandängarna och Orsasjön.
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Badstubacksbron, sedd från Sandängarna
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VIDARE ARBETE
Det fortsatta arbetet kan delas upp i två kategorier, dels hur kommunen systematiskt kan arbeta vidare med och fördjupa arbetet med de gröna frågorna, dels
genomförandet av de åtgärder, stora som små, som föreslås i grönstrukturplanen.

Fördjupningar av grönstrukturplanen
Trädinventering
För att klarlägga utgångspunkten behövs en inventering av kommunens träd.
Denna kan exempelvis innehålla: läge, art, stamdiameter på 1,3 meter från
mark, ålder, vitalitet, ståndortens beskaffenhet, avstånd till byggnad och ledningar, skador och angrepp, risk för personskada eller materiella skador samt
skötsel- och åtgärdsbehov.

VIDARE ARBETE

En inventering ska göras av en sakkunnig på området.
Trädplan
En trädplan är ett övergripande planeringsinstrument som ska ge långsiktig vägledning för trädbeståndet.
För att kunna göra en trädplan behövs en inventering av dagsläget (se ovan).
Därefter görs en analys som exempelvis kan behandla om någon viss trädart
har visat sig fungera dåligt eller om något trädbestånd har kvaliteter utöver det
vanliga.
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Målen för trädplanen ska klarläggas tidigt. De riktlinjer för träd som återfinns
tidigare i grönstrukturplanen (sidan 37) är en början men kan utvecklas.
Det behövs en strategi för hur målen ska nås. I strategin återkopplas till de brister eller kvaliteter som identifierades i analysen. Därefter struktureras arbetet
för att se hur grönstrukturen ska kunna leva upp till de ställda målen.
Det sista steget är konkreta förslag med kartor och beskrivningar av vad som ska
göras, när det ska göras och vad det kostar.
Trädvårdsplan
Till skillnad från trädplanen ska trädvårdsplanen beskriva hur något ska göras
och den ska vara praktisk. Syftet är att arbetet med träd kan utföras effektivare
och förhoppningsvis med större säkerhet och bättre kvalité.

Delen om nyplantering kan innehålla artval, planteringsstorlek, bevattning, årstid för plantering, krav på växtbädd, uppbyggnadsbeskärning och uppbindning.
Typlösningar för trädgropar i hårdgjord miljö respektive gräs- eller planteringsytor kan även tas fram.
För befintliga träd bör det finnas riktlinjer för beskärning men även hur tillsyn
på äldre träd ska se ut betraktat ur ett riskperspektiv.
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VIDARE ARBETE

Trädvårdsplanen kan innehålla två delar. En del behandlar nyplantering av träd
och en del som behandlar åtgärder för befintliga träd.

Genomförande av åtgärder
Här nedan följer en lista av de åtgärder som identifierats under arbetet med
grönstrukturplanen. Åtgärderna finns ofta närmare beskrivna under respektive
stråk eller område. Listan ska betraktas som tankeställare om att det krävs en hel
del åtgärder för att tätorten ska få en riktigt bra grönstruktur. De är inte ordnade
efter angelägenhetsgrad.
Rena skötsel- och underhållsåtgärder, exempelvis röjning, ingår inte.
Inte heller exploateringsområden omfattas. Anläggande av grönområden eller
andra åtgärder som krävs i detaljplanen, ska hanteras i planprocessen och vid det
efterföljande genomförandet.
Åtgärder i Vasaloppsspåret från centrum till Hemus
- Permanent bro över Hemulån vid Zornmuséet
- Vasaloppsstråket förtydligas över Prästholmen
- Naturstig från Prästholmen till Hemus, med plattformar längs 		
Hemulån
Passage längs älvstranden, bakom bostäder öster om Lövholmen
Iordningställande av sammanhängande stråk från Saxnäs till Åmåsäng
- Uppsnyggning av stranden nedanför Tomtebo
- Sammankoppling av vissa sträckor
- Iordningställande av stråk runt Funäsudden
Vasagatan - Lisselby - Vasaloppsmålet
- Gatan omvandlas till ett grönt kulturstråk
Hemulåstranden görs mer attraktiv
- Trädplantering nedanför ishallen, röjning nedanför Morkarlby
En gång- och cykelbro anordnas mellan Sandängarna och Noret
Upplevelsestigar anordnas i Hemus
Parkområde på Saxnäs utvecklas
Öppen gräsmark i anslutning till Malungsvägen iordningställs till ängsmark

VIDARE ARBETE

Saxviksöarna görs till naturreservat och tillgängliggörs för allmänheten
Kajenområdet utvecklas
Tingsnäsparken utvecklas / restaureras
Stapelparken / Kommunhusparken renoveras
Parken vid Vasaloppsmålet utvecklas
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