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KARTA 1
Väg 56. Ingår i det nationella
stamnätet som riksdagen har
fastställt. Vägarna i det nationella
stamvägnätet är av särskild
nationell betydelse. Väg 56 är en
viktig nord-sydlig förbindelse mellan
Gävle, Mälardalen och Norrköping.

Dalabanan. Inom Heby är järnvägen
Dalabanan av riksintresse för
kommunikationer och är på så sätt en
bana av nationell betydelse. Banan
sträcker sig mellan Uppsala och Mora.

Väg 72. Utgör förbindelse mellan
regionala centra, vilket innebär att
vägen är av särskild regional betydelse.
Väg 72 ingår i det regionala vägnätet
och är en del av förbindelsen mellan
Borlänge/Falun och Uppsala.
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Skyddad infrastruktur
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Teknisk försörjning
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Vattenverk
Avloppsreningsverk
Verksamhetsområde VA
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Skyddade naturmiljöer
Nationalpark (N)
Riksintresse naturvård (Nri)
Riksintresse skyddade vattendrag (Vri)
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Natura 2000 (Na)
Naturreservat (Nre)
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Nationalpark
Väldigt speciell natur kan skyddas som nationalpark, vilket är det starkaste skyddet för naturen.

Na14 - Harbo-Svina
Na15 - Äspenbo
Na16 - Nora-Holm

N1 - Färnebofjärden

Na17 - Sillbo

Färnebofjärden är en del av Nedre Dalälven, en säregen älvsträcka i landet, där
sjöar, forsar, våtmarker och skogar bildar mosaik. Här ligger även den biologiska
norrlandsgränsen – ”Limes Norrlandicus”. Den naturliga karaktären hos Färnebofjärden, samt fjärdens höga biologiska och estetiska värden har gjort att denna
del av Nedre Dalälven skyddas som nationalpark. Färnebofjärden ingår även i
projekten ”Natura 2000” och i ”Ramsarkonventionen”. Särskilt fågellivet uppvisar
en artsammansättning som saknar motsvarighet i landet. Av skogsfåglar finns
samtliga svenska hackspettarter samt flera ugglearter.

Na18 - Myrkarby

Riksintresse naturvård

Riksintressen är områden som preciseras i dialog mellan stat och kommun och
som redovisas i översiktsplanen. Miljöbalken stadgar att områden av riksintresse
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Na19 - Kalvnäset
Na20 - Torbacksåsen
Na21 - Dalkarlsåsen
Na22 - Villingeskogen
Na23 - Falshålet
Na24 - Ingbo källor
Na25 - Huddunge stormosse

Nri1 - Tränviksmossen

Na26 - Lindsta

Nri2 - Flostaåsen-Hårsbäcksdalen

Na27 - Marstalla

Nri3 - Nedre Dalälvsområdet

Na28 - Pellesberget

Nri4 - Gävle-Enköpingsåsen

Na29 - Hårsbäcksdalen

Nri5 - Långhällsmossen

Naturreservat

Nri6 - Tämnaren och Sörsjön

Länsstyrelsen är förvaltare för merparten av naturreservaten i Uppsala län. Varje
reservat har en skötselplan där områdets natur- och kulturvärden beskrivs och
där det framgår vilken skötsel som skall utföras för att säkra dessa värden för
framtiden. En del av reservaten förvaltas av stiftelser eller kommunen.

Nri7 - Ruthagsskogen
Nri8 - Stormossen vid Huddunge
Nri9 - Viby
Nri10 - Svina
Nri11 - Sjömossen-Svinasjön
Nri12 - Svartkärret

Riksintresse skyddade vattendrag
Vri1 - Nedre Dalälven

Natura 2000
I Heby kommun finns ca 30 stycken Natura 2000 områden. Skapandet av Natura 2000-områden är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk
mångfald. Grundtanken är att man genom att skydda kärnområden av värdefull
natur runt om i Europa kommer ett stort steg på väg när det gäller att bevara den
biologiska mångfalden för framtiden. Alla Natura-2000 områden har bevarandeplaner. De innehåller beskrivningar av områdena med särskild tyngdpunkt på
utvalda naturtyper och arter. Bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Heby
kommun finns tillgängliga på www.c.lst.se.

Nre1 - Skattmansöådalen
Nre2 - Långnäset
Nre3 - Flenningeskogen
Nre4 - Ölstabrändan
Nre5 - Villingeskogen
Nre6 - Tränviksmossen
Nre7 - Bruskebo
Nre8 - Skallerborn

Nre9 - Sjömossen-Svinasjön
Nre10 - Rävkilarna
Nre11 - Ruthagsskogen
Nre12 - Rotfallet
Nre13 - Myrkarby
Nre14 - Långhällsmossen

Na1 - Tränviksmossen

Nre15 - Lindsta

Na2 - Svinasjön

Nre16 - Kalvnäset

Na3 - Ruthagsskogen

Nre17 - Ingbo källor

Na4 - Tämnaren väst

Nre18 - Marstalla

Na5 - Ölstabrändan

Nre19 - Hedesundafjärden

Na6 - Hallaren

Nre20 - Gräsbo

Na7 - Hedesundafjärden

Nre21 - Aspnäs

Na8 - Långhällsmossen

Nre22 - Hårsbäcksdalen

Na9 - Rävkilarna

Nre23 - Östa

Na10 - Vida

Nre24 - Nordansjö

Na11 - Svartkärret

Nre25 - Vida

Na12 - Siggefora ledningsgata norr

Nre26 - Falshålet

Na13 - Östa

Nre27 - Sörbo

KARTA 5
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Naturvårdsprogrammet,
klass 1-3
1, högsta värde
2, mycket högt värde
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3, högt värde

KARTA 6

Våtmarksinventering
Inventering och naturvärdesklassning
av våtmarker, unikt nummer för varje
objekt och klassat enligt
Naturvårdsverkets anvisningar.
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Mycket högt naturvärde
Högt naturvärde
Vissa naturvärden
Låga naturvärden
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KARTA 7

I

Övriga inventerade naturmiljöer

I Skyddsvärda kulturträd
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Myrskyddsplan
Ängs- och hagmarksinventering, klass 1-3
1
2
3
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Värdefulla kulturmiljöer
Riksintresse kulturmiljövård (Kri)
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Värdefullt odlingslandskap (O)
Regionalt intresse kulturmiljövård (Kre)

Riksintresse kulturmiljövård
Riksantikvarieämbetet fattade 1987 beslut om riksintresseområden för kulturmiljövården. Nytt beslut från Riksantikvarieämbetet togs 1996 då värdetexterna
från 1987 ersattes med nya texter. Länsstyrelsen justerade områdesgränserna
den 11 juni 2003 för att få bättre överensstämmelse mellan värdetexterna och
områdesavgränsningarna.

Kri1 - Örsundaåns dalgång

Dalgångsbygd med bebyggelsekontinuitet sedan förhistorisk tid och innehåller
flera oskiftade och välbevarade radbyar. Landskapet kännetecknas av jordbruksmark med enstaka beteshagar och impediment. I söder finns naturreservatet
Hårsbäcksdalen. Bebyggelsen i området är i huvudsak från 1800-talet. Längs
dalens kanter förkommer talrikt med fornlämningar.

Kri2 - Huddunge by

Radby med välbevarad 1800-talsbebyggelse och stora, för trakten typiska
bostadshus. Byn består av nio gårdar. Manbyggnaderna ligger på rad väster om
bygatan. På andra sidan är ekonomibyggnaderna placerade. Byggnaderna i byn
är timrade och huvudsakligen faluröda. Anders Olsgården och Jan Ersgården
skyddas som byggandsminnen enligt 3 kap lag (1988:950) om kulturminnen m
m.

Regionalt intresse kulturmiljövård

Underlaget baseras på den inventering som presenteras i Kulturminnesvårdsprogram för Heby kommun 1986. Inventeringen genomfördes i syfte att klargöra
vilka miljöer i kommunen som bevarat sådana kvalitéer som är värda att slå vakt
om för framtiden.

Kre1 - Skattmansö
Området omfattar den öppna dalgången längs Skattmansöån. Dalgången kännetecknas av större åkrar, betesmarker och mindre skogspartier. Fynd av stenyxor
visar att trakten varit bebodd redan under stenåldern. I dalens botten ligger
Skattmansö herrgård. Huvudbygganden fick sin nuvarande utformning under
1800-talet, men delar av bygganden är äldre. Gården omges av en park. I kanten
av dalgången ligger torp av traditionell utformning.

Kre2 - Aspnäs

Aspnäs utgör ett kulturhistoriskt intressant landskap. I området finns bl a en
gårdskyrka från omkring 1350 och Aspnäs gård med manbyggand från 1725.

Kre3 - Borgens vall- Korbosätern

I de nordligaste delarna av kommunen ligger ett område med ett stort antal lämningar efter fäboddriften. Borgens vall har kvar både stuga och fähus.

Kre4 - Skogbo

I ett småbrutet landskap med mindre åkrar och skogspartier ligger Skogbo by.
Byn nämns redan på 1600-talet. Dagens bebyggelse är i huvudsak från 1800-talet.

Kre5 - Upplanda- Stärte- Åkerby

De tre byarna ligger i det småbrutna odlingslandskapet morr om Östervåla. Den
enhetliga bebyggelsen har till övervägande del bevarar 1800-talsutformningen.
Vid Upplanda förekommer en del fornlämningar.

Kre6 - Östervåla

Krig Östervåla kyrka finns ett parti med äldre, välbevarad bebyggelse. Östervåla
kyrka kan dateras till början av 1300-talet. Östervåla gästgiveri skyddas som
byggandsminne enligt 3 kap lag (1988:950) om kulturminnen m m.

Kre7 - Harbonäs

Harbonäs herrgård ligger på en udde i sjön Tämnaren. Herrgårdens huvudbyggnad är från 1630-talet. Vid gården finns förhistoriska lämningar, bl a ett järnåldersgravfält. Landskapet på udden är växlande med mindre åkrar och skogspartier. Harbonäs är skyddat som byggandsminne enligt 3 kap lag (1988:950) om
kulturminnen m m.

Kre8 - Svina

Vid landsvägen mot Harbo ligger de två gårdar som utgör Svina by. Gårdarna har
en tidstypisk utformning och präglas av tiden kring sekelskiftet 1900.

Kre9 - Tärnsjö-Nora

Nora kyrka är ursprungligen från 1300-talet, men byggdes om på 1700-talet. I
anslutning till kyrkan finns en del välbevarad bebyggelse som prästgård, skola
och hembygdsgård.

Kre10 - Enåkers kyrkby

I ett öppet jordbrukslandskap avbrutet av mindre skogspartier ligger Enåkers
kyrkby och byn Ingbo. Kyrkbyn har bevarat den äldre utformningen med kyrka,
prästgård, kyrkstallar och skola. Enåkers kyrka fick sin nuvarande utformning
vid en ombyggnad på 1850-talet.

Kre11 - Stora Runhällen

Längs med riksväg 56, vid avtagsvägen till Runhällen, står en runsten. Runstenen kan daters till järnålderns slut, men åsen hade troligtvis redan tidigare stor
betydelse som transportled.

Kre12 - Mårtsbo

De båda gårdarna i Mårtsbo ligger på ett avstånd från varandra i ett öppet jordbrukslandskap. Bebyggelsen är ett gott exempel på 1800-talets byggnadsskick.

Kre13 - Arnebo

Byn Arnebo ligger i kanten av ett öppet jordbrukslandskap utmed Arnebobäcken. Gårdarna är glest placerade längs landsvägen. Byggnaderna är uppförda
under1800-talets första hälft.

Kre14 - Starfors- Sör Starfors

Herrgården Starfors och byn Sör Starfors ligger vid Örsundaån norr om Heby
samhälle. Dalgången längs ån kännetecknas av ett öppet jordbrukslandskap med
åkrar och betesmarker. Starfors säteri har en timrad huvudbyggand från 1670talet. Byn SörStarfors består av gårdar med bebyggelse från 1800-talet.

Kre15 - Grimle- Gillberga

I det öppna jordbrukslandskapet mellan Morgongåva och Vittinge ligger byarna
Grimle och Gillberga. Byarna består av bebyggelse från 1800-talet.

Kre16 - Vittinge kyrkby

I ett öppet jordbrukslandskap ligger Vittinge kyrkby. Kyrkan byggdes under
1300-talet. Kring kyrkan finns prästgård, sockenstuga och sockenmagasin.

Kre17 - Kättbo

Kättbo är en mindre by med bebyggelse från 1800-talet.

Kre18 - Örsundaåns dalgång
Se riksintressebeskrivningen.

Kre19 - Heby- Västerlövsta
Den ursprungliga karaktären av järnvägssamhälle från 1900-talets början är
bevarad i de centrala delarna av samhället. Västerlövsta kyrka är från 1400-talet,
före fanns en äldre kyrka på platsen.

Kre20 - Ramsjö

I sluttningen mot Ramsjön finns fornlämningar från både stenålder och järnålder.

Kre21 - Axsjö

Axsjö är en liten by belägen vid Axsjön nära Morgongåva. I Axsjö by finns bebyggelse från 1800-talet.

Kre22 - Molnebo

Vid Örsundaåns utlopp i Vansjön ligger Molnebo herrgård. Gården Molnebo
byggdes på 1670-talet. Tidigare fanns ett järnbruk vid gården. Den större huvudbyggnaden är ombyggd i början av 1800-talet, men äldre delar ingår i bygganden. Kring huvudbygganden finns arbetarbostad och ekonomibyggnader.

Kre23 - Vansjö

Längs landsvägen ligger flera äldre gårdar utspridda. Några har bevarat den
äldre utformningen präglad av 1800-talets byggandsskick.

Kre24 - Sisselbo

I randen av det öppna jordbrukslandskapet ligger byn Sisselbo och gården ErkErs. Området innehåller för trakten kring Huddunge karaktäristisk bebyggelse.

Kre25 - Sillbo

I det öppna landskapet utmed Vretaån ligger Sillbo by och tegelbruk. Det nedlagda tgelbruket har kvar de flesta byggnaderna från tiden då bruket var i drift.
Norr om tegelbruket ligger byn Sillbo med bebyggelse från 1800-talet.

Kre26 - Huddungeby- Huddunge kyrka
Se beskrivning för riksintresset.

Kre27 - Lund- Hallsjönäs- Haneberg
Byn Lund består av några gårdar med byggnader av enhetlig materialutformning

i falurött trä och tegeltäckta sadeltak. Byggnaderna är huvudsakligen från 1800talets andra hälft. I området ligger också gårdarna Hallsjönäs och Haneberg.

Kre28 - Kroksbo

Bebyggelsen i Kroksbo by är av varierande ålder. Byn har ett karaktäristiskt och
exponerat läge i landskapet.

Kre29 - Holm

Holm är en relativt stor by. Bebyggelsen är varierad vad gäller hustyper, färgsättning och fasdmaterial, dock ger helhetsintrycket bilden av en välbevarad bondby.
Söder om bebyggelsen ligger ett gravfält.

Kre30 - Harbo kyrkby- Viby

I det öppna odlingslandskapet längs Harboån ligger Harbo kyrkby och Viby herrgård. Harbo kyrka kan dateras till 1400-talet, men sin nuvarande utformning fick
kyrkan på 1700-talet. Viby herrgård har en större huvudbyggnad, vilken sannolikt kan dateras till tidigt 1700-tal. I området förekommer talrikt med fornlämningar.

Kre31 - Eklunda och Norrbo

Bebyggelsen omges av betesmarker och åkrar. I slänten ner mot landsvägen finns
tre fornlämningar.

Kre32 - Lindsbro

Herrgård med park och manbyggnad från 1800-talet.

Värdefullt odlingslandskap

Utpekade områden baseras på Program för bevarande av odlingslandskapets
natur- och kulturmiljövärden, Länsstyrelsen Västmanland, 1991. Syftet med bevarandeprogrammet är att utgöra underlag för fysisk planering, för samordning
och styrning av samhällets olika former av ekonomisk ersättning och stöd till de
värdefullaste områdena i odlingslandskapet, för säkerställandearbetet och för information till lantbrukare och allmänhet. Områdena värderas utifrån natur- och
kulturvärden, dessa vägs samman till ett bevarandevärde på en tregradig skala,
där A innebär högsta gemensamma bevarandevärde.

O1 - Borgens vall

I området finns lämningar efter fäboddrift. Här finns en intressant torrängsflora.
Värdeomdöme: B

O2 – Skogbo

Småbrutet landskap, där fodermarkerna innehåller många olika vegetationstyper. Här finns en stor mängd av den sällsynta arten fältgentiana.
Värdeomdöme: B

O3 – Aspnäs

Kulturlandskapet vid Aspnäs innehåller mycket höga biologiska värden och
är värdefullt som strövområde. Vid Tämnaren finns ett rikt fågelliv. Här finns
strandängar, betade hagmarker samt lövskog med intressant vegetation och en
rik flora.
Värdeomdöme: A

O4 – Harbonäs

Fodermarkerna vid Harbonäs har mycket varierande och mosaikartade naturrespektive vegetationstyper, de hyser troligen den rikaste torrängsfloran i kommunen.
Värdeomdöme: A

O5 – Tobbo

Hagmarken i Tobbo består av hedartade partier med enbuskar och ungtall, resten av marken är klädd med asp-björk, barrskog eller blandskog.
Värdeomdöme: C

O6 – Buckarby

Fodermarken består av öppna partier och skogsklädd mark med barrskog,
blandskog och björk-aspskog. Här finns ett flertal vanliga ängsväxter och den
ovanligare arten natt och dag.
Värdeomdöme: C

O7 – Åbyhus

Fodermarken består av en mosaik av kulturmark och naturliga marker. Vegetationstyperna är varierande och marken är både öppen och till viss del trädbärande.

Värdeomdöme: C

O8 – Åby

Fodermarken är välhävdad och består av öppen samt trädbärande mark. Området hyser en för ängs- och hagmark vanlig flora.
Värdeomdöme: C

O9 – Nora

Trakten kännetecknas av större skogsområden, men trakten kring Nora kyrka
utgörs av öppet odlingslandskap. Betesmarken har varierande vegetationstyper,
bl a barrskog, lövskog och öppen rödvenäng.
Värdeomdöme: C

O10 – Hälla

Fodermarken består främst av öppna partier och är välhävdad samt helt opåverkad av handelsgödsel. Floran har en mycket vacker sammansättning med bl a
stagg, ögontröst, ljung och kattfot.
Värdeomdöme: B

O11 – Hertigbo

Hagmark i sluttnignen mot Vretaån. Marken hyser floristiska värden men hotas
av igenväxning.
Värdeomdöme: C

O12 - Huddunge by
Den öppna och trädbeklädda fodermarken vid Huddunge by hyser en för ängsoch hagmarker vanlig flora. Variationen i vegetationstyper är stor.
Värdeomdöme: A

O13 – Sillbo

Den lilla areal betesmark som finns vid Sillbo är välhävdad och består av två torrbackar i en kultiveras fodermark.
Värdeomdöme: B

O14 – Sisselbo

Betesmarken vid Sisselbo är trädbärande. Den består av barrskog, enbacke och
torräng.
Värdeomdöme: C

O15 – Hallsjönäs
Fodermarken runt gården Hallsjönäs består till största delen av trädbärande
mark och till mindre del av ängsvegetation.
Värdeomdöme: C

O16 - Sör Åmyra
Ängs- och hagmarkerna utgör värdefulla inslag i kulturlandskapet. Här finns
örtrika torrängar med artrik och intressant flora, kalkpåverkad flora med bl a
solvända.
Värdeomdöme: C

O17 – Orvenbo

Större gård i ett mosaikartat landskap. Hagmarken hyser stor variation i vegetaionstyper.
Värdeomdöme: C

O18 - Vansjö m fl
Vansjön och Örsundaåns dalgång. Dalgången kännetecknas av ett öppet jordbrukslandskap med åkrar och betesmarker. Vansjön är en slättsjö med omfattande strandängar och anslutande lövskog med lundvegetation.
Värdeomdöme: B

O19 – Härvsta

Öppna och skogsbeklädda beteshagar med varierande vegetationstyper så som
torra hällmarker, fårsvingeläng, rödvenäng, tuvtåteläng, fuktäng och barrskog. I
floran hittar man arter som kattfot, ormrot och Jungfru Marie nycklar.
Värdeomdöme: C

O20 – Ramsjö

Markerna innehåller vegetationstyper av varierande slag. I en av hagarna finns
ett slånbestånd. Inom området finns fornlämningar från sten- och järnålder.
Värdeomdöme: C (B)

O21 – Boda

Den öppna betesmarken består av gräsmark som domineras av rödven, tuvtåtel
och stagg. Inslag av ögontröst och kattfot.
Värdeomdöme: C

O22 – Gräsbo

Beteshagarna hyser varierande narut- respektive vegetationstyper och har intressanta brynzoner.
Värdeomdöme: C

O23 – Karbo

Mindre by som ligger i skogsbygd. Fodermarken har varierande vegetationstyper.
Rik och intressant hagmarksflora.
Värdeomdöme: B

O24 – Lindsbro

Hagmarken runt Lindsbro herrgård hyser en intressant flora.
Värdeomdöme: C

O25 - Brattberg
Varierande betesmark med ett flertal olika vegetationstyper. I hagmarken finns
en grav från förhistorisk tid.
Värdeomdöme: C

O26 – Risänge

Betesmarken hyser mycket varierande vegetationstyper, en rik och intressatn
flora med bl a ängsgentiana, fältgentiana, orkidéer och ögontröst.
Värdeomdöme: B

O27 - Harbo kyrkby
Området utmärks av större åkrar, betesmarker och en lång allé till Viby herrgård.
Hagarna hyser flera arter som är knutna till hävdad mark.Den sällsynta arten
stor ögontröst har noterats i markerna.
Värdeomdöme: A

O28 – Jönshagen
Hagen är mycket varierande och består av en mosaik av olika vegetationstyper.
De varierande biotoperna ger ett stort biologiskt innehåll.
Värdeomdöme: C

O29 – Marbäck
Fodermarken består av öppen och trädbärande hästbetad mark. Floran är rikoch
innehåhller den hotaded arten fältgentiana. I betesmarken finns odlingsrösen.
Värdeomdöme: C

O30 – Svina

Fodermarkerna vid Svina by är mycket varierade när det gäller vegetationstyper
och de hyser en rik och mycket intressatn flora bl a solvända, fältgentiana, stagg
och ögontröst.
Värdeomdöme: A

O31 – Skattmansö
Dalgången längs Skattmansöån kännetecknas av större åkrar, betesmarker och
mindre skogspartier. I dalgången förekommer ädellövskog, rik lund- och ängsflora. I hagmarken vid Ängebro-Hästhagen är många vegetationstyper representerade, här finns arter som är starkt knutna till ängs- och betesmark. I området
finns lämningar från sten och järnålder.
Värdeomdöme: B (A)

O32 - Hagen – Näsbo
Den öppna och relativt välhävdade fodermarekn har en stor variation av vegetationstyper och hyser en riktk flora. En mindre areal svinrotäng noteras bland
vegetationen.
Värdeomdöme: B

O33 - Klinta – Nässelsta
Området innehåller ett öppet, naturligt bäcklopp med anslutande hagmark.
Variationsrika fodermarker. Den sällsynta arten toppjungfrulin förekommer i ett
stort antal på sluttningarna ned mot ån, i åkerkanter och dikesrenar.
Värdeomdöme: B

O34 – Holm

De två hagarna består av både öppen och trädbärande mark. Floran består av för
ängs- och hagmark vanliga arter. Söder om byn finns ett järnåldersgravfält.
Värdeomdöme: C

O35 – Björsbo

Fodermarken är öppen med enstaka träd och enbuskar. Floran innehåller flera
arter som är knutna till betesmarker.
Värdeomdöme: C

O36 – Örsundaåns dalgång
Öppen jordbruksmark med enstaka beteshagar och impediment. Vid ån finns
flera äldre stenvalvsbroar. Till hagmarken vid Torbo hör en fin flora med t ex
kattfot, jungfrulin, ormrot och blåsuga. I området förekommer talrikt med fornlämningar.
Värdeomdöme: A

Fornlämningar
Information om fornlämningar registrerade i det digitala fornminnesregistret
FMIS finns på Riksantikvarieämbetets hemsida: http://www.fmis.se

Byggnadsminnen

Det finns i dagsläget fyra byggnadsminnen enligt 3 kap lag (1988:950) om kulturminnen m.m. i Heby kommun: Anders Olsgården och Jan Ersgården i Huddunge by, Harbonäs samt Östervåla gästgiveri.

KARTA 9

Natur- och kulturstudier, bad,
båtsport, kanoting, fritidsfiske

Inom området skall turismens
och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets intressen,
särskilt beaktas vid bedömningen
av tillåtligheten av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön.
(4 kap 2 § MB)
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Riksintresse friluftsliv
Riksintresse rörligt friluftsliv

KARTA 10

Potentiellt förorenade områden
Områden som inventerats enligt MIFO
RISKKLASS
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KARTA 11

Jordarter
Berg
Fyllning
Grus
Isälvssediment, sand-block
Lera
Morän
Organisk jordart
Sand
Silt
Sten-block
Tunt jordtäcke
Vatten
Övrigt

KARTA 12,
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Översvämningskartering Dalälven
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100-årsflöde
Maximalt flöde vid dambrott

KARTA 13
Översvämningsrisk Tämnaren

Östervåla

Tämnaren

Harbo

´
0

500

1 000

2 000

3 000

Bakgrund ur GSD © Lantmäteriet, MS2010/00539.

4 000 Meters

Översvämning för 100-årsflöde
Översvämning för beräknat högsta flöde

KARTA 14

Banmossen.
Förekomst av Wollastonit.

´
0

2

Övriga skyddade områden
Riksintresse ämnen och material
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