
Falu kommun har gett ut 
en fin broschyr, Upptäck 
odlingslandskapet – en del av 
Världsarvet Falun. Se bilden 
ovan. Men när det gäller Lugnets 
naturreservat är bilden falsk. Till 
höger har jag gjort den sanna 
bilden av hur det håller på att bli i 
de centrala hagmarker som är mest 
besökta.

Den sanna 
bilden
Nu ska hagmarkerna på Lugnet få en 
asfaltbana. I strid med både nationella miljö- 
och hållbarhetsmål och egna demokratiskt 
beslutade styrdokument ska de centrala 
delarna av Lugnetreservatets hagmarker 
beläggas med en asfaltbana intill elljusspår, 
VM-spår för skidor och mountainbikebanor. 
Naturen är klassad som mycket 
värdefull kulturhistoriskt och vad gäller 
upplevelsevärdet. Får vi inte stopp på det här 
tilltaget lär upplevelserna bli helt annorlunda.

Nidbild? Icke. Reservatet degraderas bit efter bit av de 
organiserade sporterna. Det har skett framför allt sedan 
reservatet bildades 1990-91. I de fina hagmarkerna har 
9 meter breda tävlingsspår för skidåkning byggts med 
meterhöga vallar av sprängsten, ibland tvärs över gamla 
odlingsrösen. Här går elljusspår och mountainbikespår 
med stora doseringar mitt i hagarna. Kommunen (Lufab) 
har just beslutat att bygga en asfaltbana för rullskidor 
parallellt med elljusspåren. Tillsammans blir de bägge 
banorna av ungefär samma bredd som en rejäl riksväg.

Vi är många som kan enas om att det finns ett behov 
av en träningsbana för rullskidor, träningen på t ex den 
smala Hällavägen med många skymda kurvor är inte 
lämplig. Och visst ska handikappidrott kunna ha banor. 
Men reservatet är stort, med många lämpliga ytor. 
Utanför reservatet finns också områden som kunde vara 
lämpliga. Varför just de mest attraktiva delarna med 
hagmarkerna? Nära en stad med så ont om grönska?

För mig känns det här som ett helgerån. Det handlar 
både om en fin tätortsnära natur för falubor som bara vill 



njuta av hagmarker med vitsippor, plocka svamp eller 
gå ner i varv, och om att bevara ett kulturarv så att vi 
kan leva oss in i hur det har varit med den blandning av 
åkerbruk, boskapsskötsel, bergshantering och skogsbruk 
som det här landskapet vittnar om. Kommunens 
påverkan på reservatet är på kollisionskurs med både 
de statliga reservatsbestämmelserna och hållbarhetsmål 
på global, nationell och kommunal nivå. Först 
reservatsföreskrifterna:

• Målet med reservatet finns väl formulerat i 
skötselföreskrifterna för reservatet. ”Allmän 
målsättning: Lugnets naturreservat är ett 
landskapsavsnitt som genom sina förutsättningar 
och sitt läge utgör en rekreationsresurs för 
boende i centralorten i Falu kommun. Genom ett 
samutnyttjande med idrottsanläggningen Lugnet 
ernås ett nyttjande även av regions- och riksintresse. 
Av denna anledning skall området nu och framledes 
disponeras och skötas som friluftsområde. Alla 
former av friluftsliv från elittävlingsidrott till spontan 
utevistelse avses kunna förekomma.

• Av utomordentlig vikt är att skötselåtgärder och 
nyttjande anpassas så att naturresursen ej förbrukas. 
Skötselåtgärderna bör inriktas mot ett bevarande 
och förstärkande av den naturresurs som genom 
generationers kulturpåverkan lett fram till den nutida 
landskapskaraktären som med viss modifiering bör 
bibehållas.”

• Naturreservatet är avsatt för att bibehålla och vårda 
ett område som är en förutsättning för ett aktivt 
nyttjande av Riksskidstadion-Lugnetanläggningen, 
att bevara området som närströvområde för tätorten 
Falun, att så långt möjligt bibehålla det småskaliga 
jordbrukslandskapet med brukningsformerna åker, 
äng och hage samt att informera om områdets 
naturvärden. 

Av de här fyra målen är det enbart ett som varit 
aktuellt för kommunen, aktivt utnyttjande av 
Lugnetanläggningen. Resurserna för att sköta 
närströvområde och småskaligt jordbrukslandskap har 
varit marginella, både vad gäller pengar, arbetskraft och 
resultat. Och informationen har vi inte sett mycket av.

FN:s Agenda 2030 innehåller bland annat mål 11 
om hållbara städer. Inom ramen för mål 11 har 
världens ledare antagit The New Urban Agenda: Key 
Commitments som den svenska regeringen gjort till 
sin egen handlingsplan för landets arbete med hållbara 
städer. Ett övergripande mål är att hållbara städer ska ha 
tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor 
en attraktiv och grön livsmiljö. I det odlade landskapet 
ska betesmarker brukas med betande djur så att den 
biologiska mångfalden bevaras. 

I översiktsplanen för FalunBorlänge skrivs att natur-, 
kultur och landskapsvärden är en stor tillgång för 
Falu- och Borlängeborna och en värdefull resurs för 

FalunBorlänges utveckling. FalunBorlänge ska ha en 
framsynt planering, förvaltning och utveckling av dessa 
värden. Och man rekommenderar att den tätortsnära 
naturen och naturområden som är viktiga för rekreation 
och friluftsliv bör bevaras och utvecklas.

I kommunens naturvårdsprogram från 2010 sägs att en 
rik, varierad och lättillgänglig natur är en stor tillgång 
som kan bidra till att öka kommunens attraktionskraft. 
Modern forskning visar att tätortsnära natur har en 
mycket stor betydelse för folkhälsan, vårt välbefinnande 
och även för biologiska värden. Närhet till vardagliga 
naturupplevelser höjer boendekvaliteten och har en 
avgörande betydelse för om man är fysiskt aktiv, vistas 
ute och ägnar sig mer åt aktivt friluftsliv. (---) Höga 
naturvärden är svåra att ersätta och de flesta kan inte 
återskapas på mycket lång tid. 

Det är bara att hålla med. Johan Hallberg är läkare 
och arbetar med hälsofrågor på Region Dalarna. Han 
fördjupar bilden. I skriften ”Sju landmärken för hälsa 
och hållbar utveckling” skriver han att stressrelaterade 
sjukdomar belastar samhället hårt (hälften av alla 
sjukskrivningar i länet beror på psykisk ohälsa). Närheten 
till natur är viktig. ”Människan är natur. I naturen har 
människan utvecklats under miljontals år till vad hon 
är idag. Naturens ljud, färger, dofter och upplevelser av 
värme, kyla, regn och vind är djupt förenade med våra 
sinnen. Att röra sig i naturen aktiverar hjärnan på ett 
hälsofrämjande sätt. Naturvistelser reducerar stress och 
i kontakten med växter och djur skapas välbefinnande. 
(---) Att tillbringa tid ute i naturen stärker känslan av ett 
gemensamt hem.” 

Men trots egna och andras fina skrivningar gör 
kommunen tvärtom. Det är inte bara naturupplevelser 
och hälsa som ses som mindre viktiga av kommunen, det 
kulturhistoriska arvet är minst lika ointressant. 

Länsstyrelsen har i samarbete med kommunen nyligen 
gett ut en kartläggning av kulturhistoriska värden i 
Lugnetreservatet. (Kulturlandskapet i Lugnet. Underlag 
för översyn av naturreservatet. Rapport 2019:04 från 
Länsstyrelsen). Det är en detaljerad genomgång område 
för område av de centrala hagmarkerna från skidstadion 
och upp mot Sjulsarvet. 

Tillgången på foder var avgörande för gruvdriften. Det 
behövdes många oxar och hästar vid gruvan och hyttorna. 
De krävde mycket foder samtidigt som det var ont om 
odlingsmark i det steniga landskapet. Man tillämpade 
en form av växelbruk, lindbruk, för att så intensivt som 
möjligt utnyttja den öppna marken. Ägorna var små med 
olika ägare, en del bodde på platsen, andra i stan. Mellan 
ägorna fanns låga stenmurar, på dem gärdesgårdar. Enligt 
Linné kallades de falugärdesgårdar. Stenmurarna gjorde 
att gärdsegårdarna inte ruttnade.

Ur rapporten: ”...landskapets grundmönster i form 
av gårdslägen, odlingsrösen och åkerformer samt 
strukturer som vägar, långsträckta rösen och enklare 



stengärdesgårdar troligen går tillbaka till tiden när 
området odlades upp under medeltiden eller tidigare.” 
”Andra motsvarande äldre odlingsmarker på samma 
avstånd från Falun är idag bostadsområden eller 
exploaterade på andra sätt. Småskaliga odlingsmarker 
liknande dem i Lugnet, på lite större avstånd från Falun, 
är idag i stor utsträckning betesmarker på hästgårdar eller 
skogsmark. Naturreservatet och skötseln av området har 
gjort att Lugnetområdets gamla kulturlandskap till stora 
delar är öppet och hävdat, och att området är tillgängligt 
för allmänheten.”

”Området har sammantaget ett mycket högt kulturvärde. 
Här ges möjlighet till kunskap och förståelse för 
odlingsförhållanden och leverne nära Kopparberget under 
århundraden. Här finns en helhet i kulturmiljön i form 
av flera ännu bebyggda gamla gårdar (---) Området har 
stor kulturhistorisk relevans.” ”Genom att området också 
är öppet, till stora delar välhävdat och tillgängligt för 
allmänheten har det höga estetiska och sociala värden. 
Sammataget har området ett mycket högt kulturvärde.”

Och författaren Johanna Jansson påpekar att kartorna som 
gjorts i utredningen kommer att kunna vara underlag för 
många flera registreringar av fornlämningar i området.

Kommunen har också fina skrivningar om 
kulturmiljövården. Kulturmiljövärdena sägs vara en 
väsentlig del av det som gör FalunBorlänge attraktivt 
att bo i och att besöka och därför viktiga att ta tillvara 
och utveckla. Världsarvet sägs vara ett av de främsta 
områdena för gruvhantering och metallproduktion 

och är ett unikt minne över Sveriges tidigaste historia 
som industrination. Genom att lyfta fram kvalitéer och 
särprägel kan både boendemiljön och besöksnäringen 
utvecklas. 

Det är de fina orden i offentliga dokument. Verkligheten 
ser annorlunda ut. Jag har lagt ihop den sammanfattande 
kartan i utredningen av kulturhistorien i Lugnet med den 
som beskriver asfaltbanan. De röda partierna är de som 
är högst värderade vad gäller både kulturhistoria och 
upplevelsevärden. Som synes drabbar asfalteringen en 
stor del av de högst värderade områdena (Stora Hällas 
mark i västra delen är hästhagar där inte allmänheten 
har tillträde. I Digertäkt finns också ett rödmarkerat 
område som här utelämnats av utrymmesskäl.) Många av 
ingreppen från trafik- och fritidsförvaltningen, senare från 
Lufab, har skett just i de rödmarkerade delarna på kartan 
och i samma hagmarker planerar man nu också att bygga 
en asfaltväg.

Trots den egna dokumentationen har länsstyrelsen 
beslutat att bevilja undantag från reservatsföreskrifterna. 
Man hänvisar till den egna undersökningen men 
konstaterar att ”Med hänsyn till det stora fritidsintresset 
och sportarenans utvecklingsbehov” kan asfaltbanan ändå 
byggas. Ingen diskussion om vad som går förlorat. 

Situationen blir extra absurd när vi lägger till att Falun 
blivit ett pilotprojekt som ska vara föregångare för övriga 
Unescos världsarv i Sverige. Man ska dels visa hur det 
går att bevara världsarvet på ett bra sätt, dels utveckla 
det genom bland annat marknadsföring. Det här går bara 



inte ihop. Hittills har kulturhistoriska skäl värderats lågt i 
Falun. 

Boverket har gett ut en rapport, God bebyggd miljö, en 
del av en fördjupad och kritisk utvärdering om arbetet 
med att nå det nationella miljömålet. Den byggda miljön 
ska ge möjligheter till ett gott liv. Tätorterna och den 
byggda miljön ska kunna erbjuda miljöer med tillgång 
till natur, bra luft och ljudkvalitet. Och kulturvärden i den 
byggda miljön bör ses som integrerad med utveckling 
av bebyggelsen. Rapporten är kritisk till kommunernas 
hantering av kulturmiljöer – kompetens saknas, 
planeringsunderlag är mindre bra, stuprörstänkande 
försvårar goda beslut. Det stämmer bra med Faluns 
storstövlar i en kulturhistoriskt rik miljö. Asfaltering av 
Lugnets kulturlandskap blir bara ytterligare en pusselbit.

Orättvist att kritisera asfaltbanan? Idrotten är viktig 
för Faluns image och ger intäkter. Ja, men det stora 
problemet är – och har varit sedan reservatet bildades – 
att det finns en stor hänsynslöshet från Lufabs, tidigare 
trafik- och fritids sida. Visst behövs det banor för 
rullskidor men reservatet är stort och det finns andra 
platser både i och utanför reservatet som skulle vara mer 
lämpliga. Men att det är ett fint naturreservat ska man 
helst inte låtsas om. Det är anmärkningsvärt vad som inte 
står i kommunens egna skrivningar. Trots att Lugnet är ett 
stort statligt tätortsnära naturreservat, det enda större nära 
stadskärnan, nämns det nästan aldrig. 

Trots höga markpriser har våra tre storstäder otroliga 
parker och skogsområden för rekreation på nära håll. 
Stockholm har Djurgården och Hagaparken, Göteborg har 
Slottsskogen och Malmö är ännu mycket bättre med flera 
stora, välskötta parker med skulpturer, vatten och fina 
planteringar, ofta välskötta offentliga toaletter utan avgift. 
Och kolla folklivet längs Fyrisån i Uppsala en fin vårdag! 
Borlänge sköter också sina parker med omsorg. 

Falun bygger bostäder i det lilla som finns av Vasaparken 
och stenlägger Geislerska och området längs ån. Och 
så nu asfaltering av hagmarkerna i Lugnet. Inget känns 
välskött, fint eller inbjudande. Globala och nationella 
hållbarhetsmål och egna demokratiskt fattade beslut 
utgört en täckmantel, bakom den gör man som man vill. 
”Falun demokratikommun”. Pyttsan.

Jag vill leva i en stad planerad för oss invånare, där vi 
kan njuta av livet, inte en kommersiell maskin där våra 
folkvalda efter egna idéer ska placera ”ett större Falun” 
på världskartan. 

Vi är flera privatpersoner som känner Lugnet väl och 
gärna är med och utformar en miljö där inte olika 
intressen behöver kollidera.

Bernt Lindberg,

text och bild



Till vänster en försom-
maräng i hagmarken. Här 
växer ängsblommor innan 
fåren släpps på bete. 

Bilden till höger är från juni 
2009. Här och på många 
andra ställen låg gamla 
bevattningsrör kvar bortåt 
ett par år trots att en ny 
snökanonanläggning byggts 
och länsstyrelsen satt som 
villkor att den gamla skulle 
tas bort. Rören hade dragits 
tvärs över vandringsleden.        

Bilden visar ett odlingsröse 
som låg i vägen för nya spår 
för skidtävlingar. Röset finns 
kvar men helt förstört. Bilden 
tagen i maj 2011.

Nederst en utfyllnad i en 
fårhage, nio meter bred och 
cirka en meter hög, byggd 
av sprängsten som blev över 
när nya snökanonsystemet 
drogs fram.  Det gamla sys-
temet drogs ovan jord och 
klarade inte frosten. Bilden 
tagen  i maj 2011
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En björkdunge i lövsprickningen och vitsippor 
som täcker marken. Det här är troligen den 
finaste tiden på året!

Stoppa asfalteringen 
av hagmarker i 
Lugnetreservatet!
Vi ställer oss bakom kravet på att rädda 
Lugnets hagmarker och att kommunen lever 
upp till reservatsföreskrifterna!

Omställning Falun, ideell förening

Agneta Aulin

Agneta Hedenblad

Alex och Kristina Galuschin

Anders Gottberg

Annica Ericsson 


