Yttrande angående översyn av Riksintresseområde för Friluftsliv
i Vansbro kommun

Vy över Brindsjön, Järna Finnmark

Det nuvarande Riksintresseområdet för Friluftsliv är beläget på finnmarken i
kommunens södra del. Vår finnmark utgör tillsammans med angränsande finnmarker
Skandinaviens största sammanhängande finnbosättningsområde.

Skogsfinsk historik
Från slutet av 1500-talet och under första halvan av 1600-talet koloniserades delar av den skandinaviska
barrskogsregionen av svedjebrukande skogsfinnar med främst savolaxiskt ursprung.
Migrationen orsakades av många olika faktorer, men en viktig anledning var sökandet efter nya områden att
kolonisera. Skogsfinnarna var specialister på storskaligt svedjebruk och letade främst efter granskogsområden där
man kunde livnära sig på rågodling.

Skogsfinnarna förde med sig den egna kulturen i språk, byggnadstraditioner samt maträtter.
Än idag finns spåren kvar i form av finska ortnamn, övergivna byar, rökstugor, bastur och rior samt
mattraditioner som motti ute i de olika finnskogsområdena.
I Vansbro kommun är Nås finnmark den äldsta, där kolonisationen tog fart redan på 1620-talet. Några
tiotal år senare kom skogsfinnarna till Äppelbo och Järna finnmark.
Kolonisationen skedde främst på allmänningarna där man med kungligt tillstånd fick ta upp hemman med
ett antal skattefria år.
Bruksnäringens framväxt innebar förändringar för de skogsfinska nybyggena och svedjandet inskränktes.
Finnmarkens fortsatta öden och äventyr är spännande att ta del av och en dokumentation kommer därför
att vara ovärderlig för såväl lokalbefolkning som besökare.
Därför är det viktigt att inventera synliggöra och bevara den skogsfinska kultur- och naturmiljön.

Finnmarkens Miljö & Kulturarv

En spillra från svunnen tid

”Finnmarkens Miljö & Kulturarv” är ett Lokalt Naturvårdsprojekt som bedrivs av
Finnmarkens hembygdsförening/Kroktorp och där Vansbro Kommun står som
projektägare. Som grund till detta projekt ligger en förstudie 2009, med stöd av
Leader DalÄlvarna.
Arbetet är att kartlägga och dokumentera lämningar efter finnbosättningar, inom Nås,
Järna och Äppelbo finnmark.
Varje enskild bosättning med hela dess sammantagna miljö, natur- och kulturmiljöer,
kartläggs noggrant vilket gör detta projekt unikt.
Det sammanställda resultatet lämnas sedan till handledande arkeolog vid Dalarnas
Museum, för granskning och registrering i Riksantikvarieämbetets
Fornminnesregister (FMIS) och blir på så sätt kartlagda på ett bevarandevärt sätt.
Dessa bosättningar ligger ofta som oaser i skogslandskapet, omgivna av gamla
bestånd av gran samt lövskog, även med inslag av död ved. Miljöerna på dessa
platser är mycket gynnsamma för långsiktigt livskraftiga populationer av arter som
har bevarandestatus.
Skogsfinnarnas äldre brukningsmetoder har skapat en rik biologisk mångfald.
Bosättningarna innehåller fossila åkrar, artrika ängsmarker, betesmarker, stenmurar,
odlingsrösen, vattenmiljöer, äldre stigar och körvägar, tjärdalar och smedjor.
Dessa boplatser erbjuder tillgång till god miljö och dess kulturarv måste förvaltas så
viktiga natur- och kulturvärden består.

Redan nu har vi arbetat mycket med att sprida kunskap om den skogsfinska kulturen
för allmänheten, dels genom guidade turer, utställningar både inom och utanför
kommunen, broschyrer, kompendium, ett flertal artiklar, tv-inslag, infoträffar och
hemsida.
I januari 2013 höll vi en information vid Länsstyrelsen, Falun. Länsstyrelsen deltog
med Kulturmiljöfunktionen, Naturvårdsenheten, Landsbygdenheten samt
byggnadsantikvarie. Även Naturvårdsverket och Dalarnas Museum var
representerade.
Hembygdsföreningen har tidigare arbetat med ett projekt på finnmarken, där man
bl.a. inventerat och kartlagt kyrkstigar och vandringsleder som tillkom tack vare den
skogsfinska kolonisationen. Det finns ett stort antal bosättningar som ligger i
anknytning till stigarna/lederna. Genom att kartlägga och dokumentera dessa, ökar
man människors möjlighet att uppleva kulturmiljöer och biologisk mångfald, som ger
både god hälsa och livskvalité.
Resultatet kommer att generera en samlad kunskap om skogsfinsk kultur/miljö inom
Vansbro Kommun. Det insamlade dokumentationsmaterialet kan sedan användas
som underlag för flera enskilda och samverkande aktörer.
•
•
•
•
•
•

För turistbroschyrer och informationsmaterial
För kommunens och länsstyrelsens kompetens om den skogsfinska kulturen
och för planering av aktiviteter i området
För bevarandeåtgärder
För information i kommunens skolor
För naturexkursioner, flora och fauna
För att ge skogsägare större möjlighet att värna om värdefulla kulturminnen
och naturmiljöer

Då vi genomfört kartläggningen kommer platserna att dokumenteras samt röjas fram
för skyltning.
Målsättningen i framtiden är att skapa ett bra bevarande för det skogsfinska
kulturarvet, samt att hålla guidade visningar och seminarier. Platserna innehar en
historia över ett långt tidsspann samt olika karaktärer vad det gäller floran och
faunan, vilket gör dem mycket lämpliga som visningsobjekt. Både historiskt och
kulturellt men även upplevelsen av den biologiska mångfalden.
Av ca 150 finnbosättningar, som vi i nuläget har kunskap om, ligger 136 inom det
befintliga riksintresset. Av dessa har vi i skrivande stund inventerat/kartlagt 39 varav
de flesta redan fått registrering i Raä FMIS.
Många av våra finnbyar är ännu levande bygder, med permanenta och fasta boende
som hjälper till att hålla landskapet öppet.

Öppna rika ängar

En liten skärv av de stora öppna ängarna vid finnbyn Bertils

För att nämna några på vår finnmark:
Lindesnäs, Närsen, Håvberget, Västerfallet, Kölaråsen, Sigfridstorp, Digerliden och
Flatbyn, Nybofjäll, Brindoset, Ärtberget, Laxtjärn, Örskogen, Bertils*.
*Bertils är en unik och öde finnby på Järna finnmark.
En by med höga natur och kulturvärden och med en historia över ett långt tidsspann.
Enligt Karl Erik Forsslund, ur ”Källorna till havet”, upptogs Bertilsberget under
drottning Christinas tid, 1632-1654 och var sedan dess bebodd fram till 1950-talet
Byn innehar stora ytor fossil åkermark, i öppen kuperad terräng, med en naturlig
inramning av gammal skog med stort lövinslag.
Den ligger på ca 35-40 km avstånd efter kyrkstigen till Järna kyrka och området
korsas av mindre stigar, väl lämpade för vandringar och rekreation.
”Finnmarkens Miljö & Kulturarv” har sedan 2010 arbetat för ett bevarande av denna
by, som lämpar sig väl som visningsobjekt.
Projektets handledande Entomolog, Bengt Ehnström, bedriver också (för
projektdeltagarna) kursverksamhet på denna plats, gällande flora och fauna.
Provytor för artbestämning har upprättas.
Här har Bengt även genom Naturskyddsföreningen genomfört ett flertal exkursioner.
Gällande de stora öppna ängarna har restaurerings- och skötselråd lämnats av Märta
Ohlsson, Länsstyrelsen. Registrering har skett i TUVA-databasen.
Sommaren 2012 anordnade Länsstyrelsen slåtterkurs (knackelie) på platsen.
Denna by ligger idag utanför det befintliga Riksintresset.

Mycket av det arbete som bedrivs inom ”Finnmarkens Miljö & Kulturarv” har samma
inriktning som åtgärdsprogrammet Dalarnas Miljömål 2013-2016.
Nedan följer ett utdrag:
6 Jordbruk och odlingslandskap
4 Biologisk mångfald och kulturmiljöer i odlingslandskapet
4.2 Stärkta kulturmiljöer i odlingslandskapet:
Länsstyrelsen i samarbete med Skogsstyrelsen stärker förutsättningarna för bevarande av
kulturmiljöer som är unika för Dalarna – exempelvis fäbodar, finnbosättningar och bymiljöer – genom
kompetensutveckling och stödhantering.
Uppföljning: Jordbruksstatistik utifrån stöden och antal genomförda utbildningar.
► 4.3 Biologiskt kulturarv i fäbodar och finnbosättningar:
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen genomför kunskapsuppbyggnad och utveckling av
inventeringsmetoder kring det biologiska kulturarvet i fäbod- och finnbosättningsmiljöer. Uppföljning:
Dokumentation av genomförda träffar, enkäter som beskriver faktiskt utförda åtgärder genomförda av
dem som deltagit i träffar.

7 Skog
3 Ökad hänsyn till forn- och kulturlämningar
► 3.1 Biologiskt kulturarv i fäbodar och finnbosättningar:
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen genomför kunskapsuppbyggnad och utveckling av
inventeringsmetoder kring det biologiska kulturarvet i fäbod- och finnbosättningsmiljöer. Uppföljning:
Dokumentation av genomförda träffar, enkäter som beskriver faktiskt utförda åtgärder genomförda av
dem som deltagit i träffar.
► 3.2 Kartläggning av fäbodar och finnbosättningar:
Länsstyrelsen identifierar och kartlägger fäbodmiljöer och finnbosättningar med hjälp av historiska
kartor och laserskanning och nyttjar resultatet för både kulturmiljö- och naturvårdsändamål.
Uppföljning: Antal identifierade och kartlagda miljöer/bosättningar.
► 3.3 Samverkan kring tips om forn- och kulturlämningar:
Skogsstyrelsen och Dalarnas museum genomför en informationssatsning gentemot allmänheten om
att lämna in tips om oregistrerade lämningar och lämningar lämpliga för restaurering till
Skogsstyrelsen (kulturlämningar) eller Dalarnas museum (fornlämningar).
Skogsstyrelsen hanterar stöd till restaurering med medel från Landsbygdsprogrammet och Nokåsstöd38.
Uppföljning: Antal inlämnade tips och antal restaurerade lämningar.
4 Ökad tillgänglighet till skogens sociala värden
4.1 Tillgängliggöra leder/stigar i södra Dalarna:
Friluftsfrämjandet i södra Dalarna kartlägger, röjer upp och markerar leder/stigar.
Uppföljning: Antal/längd stigar/leder som åtgärdats.

Finnmarkens hembygdsförening/Kroktorp

Vår vackert belägna hembygdsgård i Kroktorp

Våra finnmarker - Nås, Järna och Äppelbo finnmark - utgör ca 30 % av Vansbro
kommuns totala yta.
Platsen för hembygdsgården benämns sedan gammalt med det skogsfinska namnet
Lattao, som betyder ödelagd sved/lada.
Hembygdsgården invigdes 1952 i Kroktorp och består av hitflyttade byggnader från
vår egen finnmark. Den är unik i sitt slag, som den enda i Sverige med samtliga tre
skogsfinska karaktärsbyggnader, rökstuga, bastu och rian.
Här firas också den återkommande Mottifesten, som på vår finnmark sedan 30-talet
har sitt ursprung i hembygdsfester. Motti var en av skogsfinnarnas viktigaste
vardagsmat.
På vår hembygdsgård hålls också guidade visningar, nationaldagsfirande och
kulturevenemang.

Vår hembygdsförening förvaltar även andra byggnader, såsom:
Rökstugan i Oxfallet.
Denna rökstuga är en av tre i Dalarna på ursprunglig plats och som står öppen året
om för besökare.
Här hålls på sommaren friluftsgudstjänst samt övriga kulturevenemang

Krokkvarnen
En skvaltkvarn som uppfördes i slutet av 1700-talet och som nu är under
restaurering.
Jan-Erikes kvarn
En skvaltkvarn med kvarnstuga som flyttades till sin nuvarande plats år 1839.
Här hålls årligen kvarnaftnar.

Krokkvarnens omgivning

Jan-Erikes Kvarn

Rökstugan i Oxfallet

Hembygdsföreningen äger två stugor, Krokmyran och Brindsjöstugan, för uthyrning,
varav en även lämplig för konferenser.

Krokmyran

Brindsjöstugan

www.hembygd.se/finnmarken
Finnmarkens hembygdsförening/Kroktorp samarbetar med Finnskogarna.com.

Finnskogarna.com
Finnskogarna är ett samarbete mellan flera små turistföretag och föreningar, som alla
värnar om den skogsfinska kulturen. Här tas den gamla skogsfinska kulturen tillvara
och förs vidare från generation till generation.
Finnskogarna har paketerat olika skogsfinska upplevelser och boenden, för att
förenkla och göra finnskogen tillgänglig för alla.
Finnskogarna.com sträcker sig idag över 4 län och man har ett bra
gränsöverskridande samarbete.
www.finnskogarna.com

Finnmarkens rika natur- och kulturmiljöer
För ett antal år sedan påbörjades ett arbete med att åskådliggöra finnmarkens rika
natur- och kulturmiljöer som helhet. På en karta kommer att markeras
fornlämningsmiljöer så som finnbosättningar, fäbodar, skvaltkvarnar, sågar, gravar,
gruvor, tjärdalar, ristningar …
Naturvärden, utsiktspunkter, besöksmål, återkommande evenemang …
Under arbetet hittills kända:
Lämningar efter skogsfinska bosättningar, 150 stycken.
Fäbodar/fäbodlämningar ca 110 fäbodar med då totalt 520 vallar.
Vad det gäller fäbodar/fäbodlämningar har dessa dokumenterats på en yta söder om
Västerdalälven, finnmarken inräknad,
Av dessa är endast ett fåtal registrerade i Raä FMIS.

Framtiden
Framtiden för skogslän och glesbygd kommer sannolikt att ligga i turism och
upplevelsebaserade näringar. Finnmarksområdet i Vansbro Kommun, som
tillsammans med angränsande finnmarker utgör Skandinaviens största
sammanhängande finnbosättningsområde, har då en viktig plats att fylla eftersom
finnmarksturismen är en framtidsbransch. Den skogsfinska kulturen och dess historia
är en del av de nationella minoriteterna som bör åtnjuta särskilt skydd.
Inom kommunen samarbetar redan nu ett flertal mindre turistföretag och ideella
föreningar med Finnskogarna.com, för att utveckla besöksnäringen på finnmarken.
Finnmarkens berikande miljöer skapar goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv och
möjlighet ges till tystnad och rekreation, inte minst för kommunens egna invånare.
Den kulturhistoriska och nutida landskapsbilden är mycket önskvärd att bevara.
Genom en varsam hantering av skogens värden kan man lyfta fram dess naturkultur- och sociala värden, inte minst de värden som knyter an till upplevelser.
Det är därför av största vikt att bevara/utöka Riksintresset Friluftsliv.

Finnmarkens förtrollade land
En kväll vid Sanso
Än tycker jag mig höra sprakande svedjeeld bortåt Pägankalli
Liars rytmiska gång från slogen vid Knästen
Kor, får och getter vid Verkamagg
Vallkullors lockrop mellan bergen Vattao och Akkamäki
Klapprande hovar från klövjesadlade hästar vid Sixo
Från Brokko hörs glada sånger och röster trots ledbrutna ryggar
När skymningen faller förnimmer jag svalkande kyliga dofter från myren vid
Rämslamm och Raskaso
Här blev jag ett med naturen
Göran Samuelson

Örskogen 2013 08 05
Finnmarkens hembygdsförening/Kroktorp

………………………………………………………………..
Stefan Steffansson
Ordförande
/ ”Finnmarkens Miljö & Kulturarv”

