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Inledning  

Den här landskapsanalysen ingår som del och är ett underlag till järnvägsplan och 

systemhandling för Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön, delen Dunsjö 

– Jakobshyttan.  

Som ett viktigt underlag till analysarbetet och som del av landskapsanalysen har en 

kulturarvsanalys tagits fram av KMV Forum. Kulturarvsanalysen är ett eget PM men 

stora delar i denna rapport, framförallt under kapitlet ”Markanvändning från dåtid till 

nutid”, är hämtat från kulturarvsanalysen.  

Bakgrund 

Godsstråket genom Bergslagen går från Storvik via Hallsberg till Mjölby och är ett av 

Sveriges viktigaste järnvägsstråk med anslutningar till andra hårt trafikerade 

järnvägslinjer. Banan domineras av godstrafik, men även persontrafik förekommer. I 

dagsläget omleds godståg via andra banor på grund av kapacitetsbrist på godsstråket. 

För att öka kapaciteten, så att det skall finnas plats för både dagens och morgondagens 

godståg, har Trafikverket (Banverket) successivt byggt dubbelspår mellan Hallsberg och 

Mjölby. Sträckan ska bland annat anpassas för 750 m långa godståg. Transport av farligt 

gods ska vara möjligt. 

För sträckan Dunsjö – Jakobshyttan är lokalisering vald och en fastlagd 

utredningskorridor finns. Sträckan Dunsjö – Jakobshyttan ligger i Askersunds kommun, 

Örebro län. Det är idag ett ca 5 km långt enkelspår, som ska byggas om till dubbelspår, 

varav ca 2 km i ny sträckning. Den startar strax norr om sjön Skiren, som ligger öster om 

spåret och delvis omfattas av vald korridor, detta för att undvika intrång i 

naturreservatet Runsala som ligger väster om spåret. Sedan följer korridoren befintligt 

spår genom samhället Mariedamm och vidare söderut längs med Skeppsjön där 

korridoren breddas för att möjliggöra passage över sjön alternativt passage i 

bergskärning och tunnel. En befintlig plankorsning ska slopas i Mariedamm och nytt 

dubbelspår ska anpassas efter befintlig vägbro i södra Mariedamm. Vägnumret 

på vägen som passerar över järnvägen vid Mariedamm är 599.  

Syfte  

Landskapsanalysen är ett av flera underlag i MKB-processen och syftar till att ge 

kunskap om hela landskapet. Landskapsanalysen ska ge förståelse för natur- och 

kulturgivna förutsättningar och vilken funktion och betydelse landskapet har för 

människor, djur och växter. Det sista kapitlet ”Samlade värden och riktlinjer” beskriver 

värden i järnvägens påverkansområde och innehåller även riktlinjer som är viktiga att 

föra vidare till det fortsatta arbetet med järnvägsbyggnaden framför allt 

gestaltningsprogrammet och till projekteringen.  

Avgränsning och metodik 

Landskapsanalysens geografiska utbredning omfattar ett område om 2500 meter öster 

och väster om den aktuella järnvägssträckningen. Hela detta område påverkas inte 

direkt av utbyggnaden till dubbelspår men beskrivs i analysen för att sätta in landskapet 
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och de delar som påverkas i ett större geografiskt, kulturhistoriskt och ekologiskt 

sammanhang. Som en del i detta har karakärsområden lyfts fram för att ytterligare 

beskriva landskapets olika särarter. Som en grund till karaktärsområdena görs en analys 

över det förhistoriska landskapet i olika tidsperioder med hjälp av 

landhöjningsmodeller, kända fornlämningar och kulturlämningar. Som underlag har 

strandlinjekartor från SGU (Sveriges geologiska undersökning) använts, Lantmäteriets 

kartor och Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (FMIS) inkl. tidigare analyser i 

projektet. Kulturmiljöer som är särskilt viktiga för områdets respektive karaktär 

redovisas, liksom utpekade miljöer och objekt med lagskydd. 

Vidare analyseras följande aspekter av landskapet genom fältbesök och kartstudier: 

markanvändning idag, naturvärden, landskapets visuella strukturer och särdrag, 

landskapsrum, riktningar i landskapet, viktiga utblickar, enskilda utmärkande 

landskapselement samt landskapets skala och komplexitet.  

GIS-analyser för bebyggelse, odlingslandskap, våtmarker, topografi och fornlämningar 

har gjorts som en del i att avgränsa karaktärsområden (se figur 2 - 6). 

En översiktlig indelning av karaktärsområden gjordes innan fältbesöket. Den inledande 

analysen har sedan stämts sedan av med verkligenheten varefter revideringar utförts.  

 

http://www.sgu.se/
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KARTA 1: Översiktskarta. Området för den aktuella landskapsanalysen ligger i Askersunds 

kommun i sydöstra delen av Örebro län. 
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Del 1 Landskapet formas 

Landskapets naturgivna former och sammansättning har avgjort hur människor kunnat 

nyttja landskapet. De mönster som människan sedan skapat ligger tillsammans med de 

geologiska förutsättningarna i sin tur till grund för den biologiska mångfald och de 

ekologiska strukturer som vi finner i dagens landskap. Landskapet utvecklas ständigt 

och nya förutsättningar för nyttjande skapar nya mönster som bildar det landskap vi ser 

idag. 

 

KARTA 2: Områdets storformer präglas av förkastningsbrant och rullstensås. Till de mindre 

formerna hör andra karaktäristiska spår i landskapet som härrör från den senaste istiden. 
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Landskapets form och riktningar 

Det avgränsade området för landskapsanalysen ingår i den naturgeografiska region som 

omfattar den södra skogsbygden utmed Tiveden-Tylöskogs höjdplatå. Området utmärks 

av relativt kuperad och sönderbruten sprickdalsterräng.  Till landskapets storformer hör 

förkastningsbranten i nord-sydlig riktning direkt väster om Mariedamm. Här är 

höjdskillnaderna markanta och varierar mellan 130 och 170 m ö h. Till storformerna hör 

också den rullstensås som sträcker sig öster om järnvägen, från Dunsjö vidare söder om 

Skeppsjön i ett nord-sydligt stråk, och som är en del av Hallsbergsåsen. Dominerande 

dalstråk och sjösystem ansluter till samma riktning.  

Inlandsisen och dess avsmältning har starkt präglat landskapets landformer. 

Rullstensåsen bildades genom isälvar som avsatte sten, sand och grus vid isens kant och 

i anslutning till den finns ett flertal spår från istiden synliga i dagens landskap. Här 

hittar vi bland annat åsnät, dödisgropar och glacifluviala deltan som bildar unika former 

som fungerar som landskapets geologiska arkiv. 

Högsta kustlinjen, HK, är den gräns i landskapet där havet stod som högst efter inland-

sisens avsmältning. Denna gräns har stor betydelse för jordtäckets sammansättning och 

möjligheter för hur människan har kunnat bruka marken. Över högsta kustlinjen, dit 

havet aldrig nådde, domineras jordarna av osorterad morän. Stora delar av 

skogslandskapet ovanpå Mariedammsförkastningen ligger över högsta kustlinjen. Här 

har möjligheterna till jordbruk varit starkt begränsade.  

Under högsta kustlinjen sorterades jordarterna av isälvar och vågornas rörelser. 

Finsediment och leror avsattes på lägre partier i sänkor och sprickdalar. Huvuddelen av 

odlingsmarkerna ligger under högsta kustlinjen i ett område öster om Mariedamm. 

Markanvändning från dåtid till nutid 

Människan har bebott området sedan lång tid. De äldsta fynden av mänsklig aktivitet 

hittas kring sjöarna och vid förkastningsbranten. Bland annat finns en stenåldersboplats 

väster om sjön Stora Billingen som ligger strax söder om Mariedamm. Länge var dock de 

stora skogarna mycket glest befolkade. Över högsta kustlinjen var möjligheterna till 

odling begränsade och den fasta jordbruksbebyggelsen etablerades här sent. Det var 

först med finnkolonisationen och bergsbrukets stora expansion, under 1500-talets slut 

och 1600-talets början, som skogarna började befolkas i högre grad.  

Tre aspekter har varit särskilt präglande i framväxten av dagens landskap: Bergsbruket 

och senare skogsbruket, det småskaliga jordbruket och järnvägen  

Bergsbruk och skogsbruk  

Bergshanteringen i området har pågått åtminstone sedan medeltid. Under 1500-talet 

skedde en omfattande utveckling av bergsbruket genom att kronan anlade kronobruk. 

Avgörande för bergsbrukets lokalisering var förstås en rik malmfyndighet men det 

behövdes också skog till kol och vatten som energikälla. Statens inflytande var också 

stort eftersom det var kronan som hade nyttjanderätten över alla malmfyndigheter, 

större vattendrag och obebyggda skogar.  
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Skogen var en viktig resurs för bergshanteringen, och stora mängder ved behövdes till 

kolningen. Ett mycket stort antal kolbottnar i hela området vittnar om den intensiva 

kolningen. Under den period som brukar kallas ”bruksdöden”, under sent 1800-tal och 

tidigt 1900-tal, fick skogsbruk och skogsägande en allt större betydelse i hela Bergslagen. 

Genom flera stora skogsförvärv blev Skyllbergs bruk en allt större skogsägare i Lerbäcks 

bergslagshytta. Under 1960-talet såldes stora delar av skogen till Domänverket, vilket 

sedermera har ombildats till Svea skog, dagens dominerande skogsägare i området. 

Precis som i stora delar av Bergslagens skogar tog ett allt mer rationaliserat skogsbruk 

fart under efterkrigstiden. Lämningar efter järnframställning i form av kolbottnar, 

liksom skogsvaktarboställen och torp är uttryck för utvecklingen av skogens betydelse i 

området från 1600-tal fram till dagens rationaliserade skogsbruk.  

Under 1800-talets rationaliserades och koncentrerades järnhanteringen. Stora delar av 

den äldre bergsnäringen slogs ut och mängder av järnbruk och hyttor lades ned. 

Skogsbruket blev något av en räddning för bygden och trävaruindustrin kom att överta 

rollen som huvudnäring för många av de stora bruksbolagen. Behovet av 

byggnadstimmer, sågat virke och pappersmassa ökade till följd av byggnadsexpansion 

och ökad industrialisering i Europa.  

Småskaligt jordbruk 

Den stora majoriteten av gårdarna inom området har utgjorts av så kallade 

bergsmanshemman. Dessa gårdar utgjordes fram till mitten av 1800-talet av hemman 

där brukaren var delägare i ett bergslag. I skogsbygderna utgjorde jordbruket ett 

komplement till bergshanteringen, och åkerarealen var relativt begränsad. 

Boskapshållning var en viktig del av jordbruket då boskapen användes som dragare 

inom bergshanteringen, bland annat för att frakta malm, kol och järn. I skogsbygderna 

var koncentrationen av boskap därför betydligt högre än i slättbygderna. 

Boskapsinriktningen och bergshanteringens behov av virke innebar att ängs- och 

skogsmarken var viktiga och ofta betydande i förhållande till åkermarkens utbredning.  

Lerbäcks bergslag och Vena gruvfält 

Bergslag syftar ursprungligen på den speciella lag som reglerade bergsbruket och 

omfattade den korporation av bergsmän som bedrev bergsbruk i ett område. 

Lerbäcks bergslag finns skriftligt belagt som en organiserad bergslag sedan år 1637. 

Bergshanteringen i området har dock pågått åtminstone sedan medeltid, och de 

äldsta kända privilegierna för bergsmännen i Lerbäcks socken utfärdades år 13401. 

Lerbäcks och Hammars socknar med det omfattande Vena gruvfält var 

kärnområdet i Lerbäcks bergslag. Vena gruvfält omfattar ett mycket stort antal 

gruvområden med gruvhål och slagghögar, samt lämningar efter ett flertal hyttor. 

Gruvfälten nådde sin storhetstid under det tidiga 1800-talet genom en omfattande 

brytning av kobolt. Under denna tid sysselsatte gruvverksamheten ca 860 

personer, och hade en stor betydelse för hela Lerbäcks bergslag.                        

Utdrag ur Kulturarvsanalysen 
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Inom utredningsområdet med omnejd framträder större öppna jordbruksmarker 

framförallt kring byarna Södra Dalskog och Norra och Södra Björnfall. Samtliga ligger 

belägna öster om Mariedamm och i anslutning till ett större stråk av bördigt 

isälvssediment. I de moränrika områdena väster om järnvägen finns idag brukad 

åkermark endast på ett fåtal plaster, och i hela området mellan Dunsjö och Mariedamm 

har stora arealer åkermark lagts ned eller skogsplanterats under andra hälften av 1900-

talet. Nedläggningen har både berört mindre bördiga delar av fortfarande brukade 

gårdar, och hela småjordbruk som inte varit tillräckligt lönsamma att bruka med 

efterkrigstidens rationaliserade jordbruksmetoder. Även i de östra delarna av området 

har delar av den uppodlade marken lagts igen, och talrika röjningsrösen från flera 

brukandefaser visar utbredningen av den historiskt uppodlade marken. 

Ett landskap präglat av järnvägen 

Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg öppnades för allmän trafik år 1873. Banan byggdes 

ursprungligen som en enskild järnväg, men köptes av staten 1879 efter konkurs. Staten 

såg ett stort allmänt värde i järnvägen som fungerade som förbindelse mellan västra 

stambanan (Hallsberg) och östra stambanan (Mjölby). Tåget stannade vid ett tiotal 

stationer på sträckan mellan Hallsberg och Motala; Åsbro, Lerbäck, Rönneshytta, 

Mariedamm, Godegård, Degerön, Karlsby, Björka och Motala verkstad. Flera av stoppen 

var brukssamhällen eller kyrkbyar sedan tidigare, men med järnvägen tillkom en ny 

drivkraft för tillväxt. Lerbäck utvecklades till en lokal järnvägsknut, med smalspåriga 

linjer mot Askersund och Hjärtasjön som framförallt byggdes för godstrafikens behov. 

Dessa smalspåriga linjer revs upp under efterkrigstiden, då bilsamhället fick en allt 

större betydelse för transporterna av gods. På sträckan Hallsberg-Mjölby lades 

persontrafiken ned 1971, men sträckan har fortsatt ha en viktig funktion för godstrafik. I 

ett senare skede har persontrafiken återupptagits. 

Mariedamm utgjorde den enda stationen inom aktuellt utredningsområde, och tack vare 

järnvägen utvecklades platsen till ett järnvägssamhälle med flera centrala funktioner för 

trakten. Mariedamms stationshus är rivet, men ett flertal andra anläggningar och 

byggnader med koppling till järnvägen finns bevarade. 

Genom området löper även flera äldre vägstråk och landsvägen mellan Godegård i norra 

Östergötland och Hallsberg passerade genom området, väster om Skeppsjön. Två 

milstenar, strax söder om Ortele samt norr om Blackfärd, visar landsvägens sträckning. 

Av de för järntransporterna viktiga vintervägarna finns inga tydligare spår i landskapet. 

Ekologi 

Landskapets ekologiska strukturer anknyter till såväl skogs- och odlingslandskapet som 

till vatten och våtmarker. Det aktuella området består företrädesvis av barrskog, men ett 

större sammanhållet jordbrukslandskap återfinns öster om Mariedamm, och fler mindre 

odlingsenheter ligger insprängda i skogsbygden. Området är som helhet rikt på sjöar och 

längst i öster finns stora myrmarker.  

Andelen gammal skog är liten i utredningsområdet. Det intensiva bergsbruket ledde till 

att skogarna höggs ut, och landskapet var då betydligt öppnare. Sedan bergsbruket 

upphört och skogsbruket tagit över domineras nu skogarna av produktionsskog. 

Skogarna har sedan mitten på 1950-talet blivit tätare och mer likartade vad gäller 
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trädslag och ålder. Inslag av artrika skogsmiljöer förekommer dock, om än i liten 

omfattning inom mindre områden. Det finns bitvis otillgängliga skogsområden med 

starkt kuperad terräng, vilket bidragit till mindre påverkan från modernt skogsbruk och 

ett större antal äldre träd och död ved som hyser höga biologiska värden. Sumpskogar 

med stort lövinslag är andra viktiga biotoper i skogsområdena.  

Jordbruk sker idag i minskande omfattning och är till stor del uppdelat i många mindre 

skiften. Karaktäristiskt för skogslandskapens odlingsmarker är små gårdar där 

gräsmarker dominerar de öppna markerna genom bete och vallodling. De små öppna 

odlingsenheterna och beteshagarna i skogen innehåller ofta flera småbiotoper och ett 

högre lövträdsinslag än skogen i övrigt. Flera arter rör sig mellan olika biotoper, och för 

många är just gränszonen mellan skog och jordbruksmark en mycket viktig miljö. Det är 

också här vi hittar gamla ädellövträd i anslutning till äldre gårdsmiljöer. De öppna 

markerna runt gårdar och odlings/betesmark i skogslandskapen är viktiga för många 

arters möjlighet till livsmiljö, födosök, reträttplats och spridning. 

Stora delar av den forna jordbruksmarken har lagts ned och inte sällan planterats med 

barrskog. Kvar finns det mer sammanhängande och större odlingslandskap som 

uppträder öster om Mariedamm. Här är landskapet bitvis mångformigt och rikt på 

landskapselement som skapar variation och bidrar till en ökad biologisk mångfald på 

landskapsnivå. Naturbetesmarkerna är få, men de som finns bär på en lång ängs- 

och/eller beteskontinuitet med en rik ängs- och betesmarksflora och är tillsammans med 

landskapselementen ekologiskt värdefulla zoner. I jordbrukslandskapet liksom i 

skogslandskapet finns ett ålderdomligt vägnät med grusbelagda vägar som kan hysa 

artrika vägrenar. Miljöer som hagmarker, alléer av ädellövträd och ålderdomliga 

vägsystem samt odlingsmarker med många landskapselement, bildar ett komplext nät 

av spridningsvägar och ekosystem som innehåller höga biologiska värden.  

Sjöar och våtmarker hyser ofta ett rikt fågelliv och fungerar som livsmiljöer för en 

mängd olika växter och djur, och särskilt våtmarkerna erbjuder en rad viktiga 

ekosystemtjänster. De många sjöarna bidrar med en variation av miljöer såväl under 

vattenytan som ovan utmed stränderna och är generellt sett ekologiskt känsliga miljöer. 

I det stora skogs- och myrområdet öster om Mariedamm har det brutits torv på stora 

arealer under lång tid. De orörda myrmarker som finns kvar spelar därför en särskild 

roll för såväl djur- som växtliv och för hydrologin och den biologiska mångfalden i 

landskapet.   
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Del 2 Landskapskaraktärsanalys 

En landskapskaraktärsanalys syftar till att fånga in det distinkta och igenkännbara 

mönster av element som förekommer genomgående i ett specifikt landskap, det vill säga 

det som skiljer en plats från en annan eller ett landskap från ett annat. 

Generaliseringsnivån för analys och redovisning är i denna utredning anpassad till den 

lokala skalan. Metodiskt innefattar analysen här en indelning av landskapet i 

karaktärsområden.  

Indelningen av karaktärsområden är ett steg i landskapsanalysen som vanligtvis görs 

efter att landskapet först delats in i olika landskapstyper som är mer allmänna till sin 

natur och därför kan förekomma på flera olika ställen, till exempel slättlandskap eller 

mosaikartat skogslandskap.  

Karaktärsområden är däremot enhetliga och unika områden med ett specifikt mönster 

av element och strukturer som ger det en egen karaktär. Karaktärerna har sin grund i 

specifika kombinationer av naturgivna förutsättningar och kulturella faktorer. 

Karaktärsområden innefattar i regel att områden avgränsas geografiskt och ges ett 

specifikt platsnamn.  

Skalan i det här projektet har inte medgett någon indelning i landskapstyper, utan har 

utgått från en tidigare regional landskapsanalys där området ingår i landskapstypen 

”sjö- och myrrikt skogslandskap”. I den regionala analysen ingår hela området även i 

samma karaktärsområde. En landskapsanalys behöver dock vara flexibel i skala för att 

vara relevant för det aktuella projektet. I det här projektet där skalan är på lokal nivå är 

ett mindre geografiskt område indelat i tre olika karaktärsområden.  

Gränsdragningarna av karaktärsområden bygger på en rad GIS-analyser, geografiska 

underlagsmaterial, ett urval av kunskapsöversikter och kartmaterial samt fältbesök. 

Kartorna redovisar de täthetsanalyser som delvis legat till grund för indelningarna. 
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KARTA 3-6: Exempel på täthetsanalyser som legat till grund för indelning i karaktärsområden. 
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Karaktärsområden 

Landskapet mellan Dunsjö och Jakobshyttan med omgivningar uppvisar delvis skiftande 

karaktär. Centralt återfinns ett böljande odlingslandskap omgivet av stora 

skogsområden. De kringliggande skogarna skiljer sig dock åt, tills stor del beroende på 

helt skilda naturgivna förutsättningar. I öster breder skogen ut sig över ett relativt flackt 

landskap tillsammans med stora myrkomplex, medan skogen i väster höjer sig över 

omgivningen ovanpå Mariedammsförkastningen.  

KARTA 7. Kartan visar indelning av karaktärsområden i landskapet kring Dunsjö-Jakobshyttan. 

. 
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1. Dunsjö - Mariedamm - S Björnfall: 

Flackt landskap med omväxlande skog som planterats på gammal jordbruksmark och 

öppnare marker i norra delen. I söder Mariedamm bruks- och järnvägssamhälle med 

ålderdomlig bebyggelse. I väster uppträdet ett formrikt odlingslandskap med bitvis 

ålderdomlig jordbruksbebyggelse.   

2. Runsala - Stegehäll – Kämpelandet: 

Kuperat skogslandskap ovanpå Mariedammsförkastningen. Ålderdomligt och 

småskaligt odlingslandskap i nord-sydliga stråk. Betesmarker mellan Runsala och 

Solberga. Relativt rikt på fornlämningar. Västra delen av riksintresset Vena gruvfält i 

den norra delen. 

3. Fläskakärret - Björnfallsmossen - Blackfärdsmossen – Jakobshyttan: 

Ett flackt till småkuperat skogslandskap rikt på mossar och kärr. Storskalig torvbrytning 

pågår i stora delar av området och skogen domineras av produktionsskog. Mycket gles 

bebyggelse och få vägar.  

Känslighetsanalys karaktärsområden 

Olika landskap är olika känsliga för förändringar, det vill säga att det har olika förmåga 

att behålla sina särdrag och kvaliteter trots påverkan. Känslighetsbedömningen har 

utgått från tre huvudfrågeställningar; landskapets form och utseende, landskapets 

innehåll och funktion samt landskapets bruksvärde. Bedömningen är gjord utifrån 

landskapets generella möjligheter att tåla nya inslag och ingrepp. Inga landskap tål alla 

typer av förändringar, men de flesta landskap tål små förändringar som kan samverka 

med landskapets skala, form och innehåll. Att ett landskap är bedömt som mycket 

känsligt ska alltså inte tolkas som att det inte tål några förändringar. 

Karaktärsområdena har bedömts som mindre känsliga, känsliga eller mycket känsliga 

enligt följande indikatorer: 

- Mindre känsliga områden: Robusta landskap som har relativt goda förutsättningar att 

tåla förändringar utan att landskapets bärande kvaliteter förloras. 

- Känsliga områden: Kan vara relativt tåliga för vissa typer av förändringar men mycket 

känsliga för andra. Eventuella förändringar kräver stor hänsyn och noggrann planering.  

- Mycket känsliga områden: Mer sårbara landskap som har svårt att bära storskaliga 

strukturer.  
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KARTA 8: Karaktärsområdenas generella känslighet för nya inslag  

som kan påverka särdrag och kvaliteter i landskapet 

1. Dunsjö - Mariedamm - S Björnfall: 

Karaktärsområdet har bedömts som mycket känsligt. Området rymmer dels 

Mariedamms samhälle med äldre villabebyggelse, delar av Mariedamms gamla herrgård 

samt flera äldre byggnader kopplade till järnvägen, och dels ett formrikt, mosaikartat 

och böljande odlingslandskap med ålderdomlig jordbruksbebyggelse och småskaligt 

vägnät. Landskapets skala har svårt att bära storskaliga och moderna inslag som kan 

innebära en alltför stor kontrast till det småskaliga och ålderdomliga uttrycket.  

 

Strukturer i karaktärsområdet som är känsliga för förändringar och kräver särskild 

hänsyn vid planering:  

 Konnektiviteten i det öppna landskapet är en nyckelkvalitet för biologisk 

mångfald och därigenom även för landskapsbild och upplevelsevärde. Känsligt 

för barriärer och fragmentering.  

 Landskapets historiska tidsdjup och agrara karaktär med lång kontinuitet i 

markanvändning och organisation. Spår av äldre bruk i form av 

landskapselement, markhävd och fornlämningar. 

2. Runsala - Stegehäll – Kämpelandet 

Karaktärsområdet har bedömts som känsligt för förändringar. Även här dominerar 

skogen som främst består av produktionsskog. Här finns dock ett större inslag av 
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småskaliga odlingslandskap, lövskog, ädellövträd och flertalet spår från tidigare 

bergsbruk i form av bland annat gruvhål, hyttlämningar och en välbevarad masugn.  

 

Strukturer i karaktärsområdet som är känsliga för förändringar och kräver särskild 

hänsyn vid planering:  

 Sjöar och strandzoner som hyser viktiga natur-, kultur- och upplevelsekvaliteter. 

 Våtmarker och gammal skog i skogslandskapet som erbjuder upplevelser av 

stillhet och ”orörd” natur, samtidigt som de är viktiga habitat för många idag 

svårspridda och hotade arter.  

 Det småskaliga odlingslandskapet i trånga dalgångar i skogslandskapet, som 

riskerar att överges och växa igen. Små öppna odlingsenheter i skogen 

innehåller flera småbiotoper och ett högre lövträdsinslag än skogen i övrigt och 

bidrar till en ökad biologisk mångfald på landskapsnivå.  

 Spår från äldre bruk i form av t ex odlingsrösen och hyttlämningar i skogen. 

 Tydliga spår från istiden som kan fungera som geologiska arkiv. 

 Kopplingen till Mariedamm 

3. Fläskakärret - Björnfallsmossen - Blackfärdsmossen – Jakobshyttan 

Karaktärsområdet har bedömts som mindre känsligt för förändringar. Generellt sett är 

större skogsområden med produktionsskog tåliga för nya inslag. Skogen kan ofta 

skymma storskaliga förändringar eftersom utblickarna begränsas av träden. I 

karaktärsområdet finns dock även flera sjöar som erbjuder vyer över vatten samt stora 

arealer med torvbrytningsområden med bitvis vidsträckta utblickar. Områdets ödsliga 

karaktär med begränsad bebyggelse och fåtalet vägar, men med tydliga spår av mänsklig 

verksamhet i form av skogsbruk och storskalig torvbrytning gör det relativt tåligt. Dock 

kan karaktärsområdet vara känsligt för ingrepp som stör hydrologin ytterligare i de 

många våtmarkerna och trots den mänskliga påverkan som området utsatts för under 

lång tid kan upplevelsen av ödslighet vara en nyckelkaraktär som bör beaktas. Sjöar och 

orörda myrar samt eventuell gammal skog är känsliga för ingrepp. 

 

Strukturer i karaktärsområdet som är känsliga för förändringar och kräver särskild 

hänsyn vid planering:  

 Sjöar och strandzoner som hyser viktiga natur-, kultur- och upplevelsekvaliteter. 

 Våtmarker och gammal skog i skogslandskapet som erbjuder upplevelser av 

stillhet och ”orörd” natur, samtidigt som de är viktiga habitat för många idag 

svårspridda och hotade arter. 

 Hydrologin i våtmarker 

 Småskaliga odlingslandskap  

 Spår från äldre bruk i form av t ex odlingsrösen och hyttlämningar i skogen. 

 Tydliga spår från istiden som kan fungera som geologiska arkiv. 
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Del 3 Samlade värden och riktlinjer  

Kapitlet beskriver samlade värden för kultur- och naturmiljöerna i varje 

karaktärsområde med fokus på järnvägens direkta påverkansområde. Landskapets 

former och dess kultur- och naturvärden ger olika förutsättningar för rekreation och 

friluftsliv. Påverkansområdet varierar något, beroende på landskapets strukturer, 

öppenhet, slutenhet och topografi men avgränsas i den här beskrivningen till cirka en 

kilometer från järnvägslinjen. Till varje karaktärsområde och värdebeskrivning finns 

utkast till riktlinjer som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet med järnvägen.  

KARTA 9: Landskapselement Kartan visar en bedömning av landskapets bärande 

strukturer och element samt var värdefulla landskapsrum och utblickar finns.  
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KARTA 10: Kartan visar samlade värde för rekreation, natur- och kulturmiljö. Kulturmiljöerna och 

naturvärdena har värderats i naturvärdesbedömningen respektive kulturarvsanalysen men presenteras här 

med värdena sammanslagna. Värderingen avspeglas däremot i karta 11 som visar förslag på riktlinjer och 

var särskilda hänsynstaganden bör göras.  
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Landskap-, natur- kultur och rekreationsvärden 

1. Dunsjö- Mariedamm- Stora Björnfall 

Karaktärsområdet är ett småskaligt odlingslandskap som även omfattar Mariedamms 

bruks- och järnvägssamhälle. Områdets norra delar intill järnvägen, mittemot Runsala 

naturreservat är mestadels barrskogsklädda och präglas till stora delar av intensivt 

skogsbruk. Skogsområdet innehåller ett antal bruksvägar som kan användas för 

friluftslivet men bedömningen är att landskapet användas sparsamt för rekreation då 

det inte finns några naturliga promenadslingor eller markerade leder. I skogsområdet 

finns inte heller några utpekade naturvärden.  

Det är sparsamt med kulturspår i skogsområdet, men det finns bland annat lämningar 

efter torpet Lilla Solberga (Simonslund.) Ägorna tillhörde historiskt Solberga gård på 

järnvägens västra sida (se karaktärsområde 2).  

 

Utsikt över Mariedamm från sjön Skirens sydvästra del. När järnvägen byggdes på 1870-talet blev 

Mariedamm en mindre centralort för trakten. Bebyggelsen i Mariedamm präglas av hus från slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet exempelvis villor med stora trädgårdar, affärsfastigheter, 

pensionat, missionshus, kapell, skola m.fl. 

 

Där sjön Skiren tar vid och österut finns de mest uppodlade och bebyggda delarna som 

studeras inom landskapskaraktärsanalysen. Här ligger Mariedamm vackert beläget vid 

sjön, på rullstensåsen som löper i nord-sydlig riktning. Namnet Mariedamm kommer 

från masugnen Dammen anlagd 1650 och som drevs av bergsmän i Lerbäcks bergslag. 

Hyttlämningarna delvis förstörts av järnvägen som byggdes. Lämningarna är därmed 

svårtydda i dagens landskap.  

När järnvägen byggdes på 1870-talet blev Mariedamm en mindre centralort för trakten. 

Miljön runt Mariedamm återspeglar tydligt järnvägens påverkan på landskapet. Detta 

uttrycks genom stationsmiljön och de byggnader och lämningar som är direkt kopplade 

till järnvägen, men även bebyggelsen och planstrukturen i orten är typisk för ett 

stationssamhälle. Hela stationsmiljön och den bebyggda miljön kring Mariedamm 

bedöms ha ett mycket högt värde för kulturmiljön. 
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Mariedamm utgör en målpunkt i sig för den som vandrar eller på annat sätt turistar i 

området. På Skirens östra strand ligger Skirsjöbadet. Här har besökaren vacker utsikt 

över sjön och bebyggelsen, järnvägen är väl dold bakom en tät trädridå. Hela miljön runt 

Mariedamm bedöms även ha höga upplevelsevärden. Själva sjön är näringsfattig med 

sparsam strand- och vattenvegetation.  

Söder om Mariedamm och Skiren ligger sjöarna Lilla och Stora Billingen omgivna av tät 

lövskog. Lilla Billingen är stadd i igenväxning. Båda sjöarna är svårtillgängliga och 

bedöms inte ha något större värde för friluftslivet idag. Mariedamms herrgård ligger i 

karaktärsområdets södra del. Det är en bruksherrgård som anlades på 1700-talet. 

Bebyggelsen i herrgårdsmiljön utgörs idag endast av en flygelbyggnad, till vilken en 

allékantad uppfartsväg leder. Flera ekonomibyggnader har rivits så nyligen som under 

det senaste året. Till herrgården hörde även en trädgård och en engelsk park, nu 

igenvuxna. Järnvägen har senare kluvit herrgårdens tomt så att ägorna samt rester av 

parken ligger på olika sidor om järnvägen. Parkens ena sida, öster om järnvägen, kantas 

av en putsad slaggstenmur från mitten av 1800-talet, även kallad ”Kinesiska muren”. 

Parken har höga naturvärden kopplade till ädellövträden. Miljön hyser även ett rikt 

fågelliv. Området upplevs som privat och otillgängligt och bedöms inte användas för 

rekreation. Här finns dock en stor potential och höga upplevelsevärden genom den 

Vy från Skirsjöbadet. Järnvägsdragningen är idag dold bakom en vegetationsridå och blir bara 

närvarande genom ljudintryck. En bibehållen landskapsbild är viktig att beakta i det fortsatta 

arbetet med järnvägen.  

 

Engelska parkens ena sida, öster om järnvägen, kantas av en putsad slaggstenmur från mitten av 

1800-talet som kallas för ”Kinesiska muren”. Tidigare omgärdade den hela 

trädgårdsanläggningen.  Den igenvuxna parken har höga natur- och upplevelsevärden.  
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attraktiva och artrika trädfloran med bland annat införda parkträd. Från 1770-talet – 

slutet av 1800-talet ägdes Mariedamm av familjen Grill. En privat gravplats för familjen 

Grill finns i järnvägens omedelbara närhet på östra sidan.  

I och med järnvägens dragning försvagades Mariedamm herrgårds samband med 

Trehörnings masugn, då vägen skars av och senare omleddes till dagens järnvägsbro 

norr om herrgårdsmiljön.  

De värdefulla öppna odlingslandskapen öster om Skeppsjön och runt Lilla och Stora 

Björnfall beskrivs inte här då de inte ligger inom påverkansområdet av järnvägen.  

2. Runsala – Stegehäll – Kämpelandet 

Karaktärsområdet är skogsdominerat med inslag av småskaliga, ålderdomliga 

odlingslandskap och bebyggelsen är begränsad i jämförelse med områdena öster om 

järnvägen.  

I karaktärsområdets norra del ligger reservatet Mariedammsförkastningen. 

Förkastningen reser sig en skarpt markerad bergsbunden brant väster om järnvägen. 

Lövskogen i sluttningarna är mosaikartad. Flera av askarna i reservatet bär spår av 

hamling vilket indikerar att området tidigare används som löväng. Delar av de gamla 

ängs- och hagmarker har delvis restaurerats och betas idag igen. Här finns höga 

upplevelsevärden kopplade till ädellövskogen och de gamla betesmarkerna med sin 

vårflora och sitt mycket rika fågelliv.  

Solberga äng som ligger på Mariedamms förkastningsbrant har artrika gräsmarker. Ängen har 

nyligen restaurerats och har vid sidan av de höga naturvärdena även höga kulturmiljö- och 

rekreationsvärden.  
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Kulturmiljön kring Runsala har ett stort tidsdjup och präglades länge av ett ålderdomligt 

odlingslandskap som kan ha rötter ner i yngre järnåldern. Området är idag mycket 

sparsamt bebyggt. Solberga gård som ligger söder om Runsala fick sina ägor uppdelade 

av järnvägsbygget i slutet av 1800-talet, vilket innebar att den gamla vägen som gick 

mellan Solberga och södra Dalskog skars av.  

Solberga äng i reservatets södra del är artrik och har ett träd och buskskikt med spridda 

askar och hassel och översilande markvatten. Ängen har mycket höga upplevelsevärden 

kopplade till markanvändningen och till den dramatiska topografin. Platsen erbjuder 

vidsträckta vyer över landskapet och tydliga utblickar mot järnvägen som ligger 

nedanför sluttningen. Ängen är en av de få platserna i karaktärsområdet där järnvägens 

närvaro blir tydlig genom synintryck. Reservatet är väl tillgängliggjort genom 

informationsskyltar, här finns även picknick-bord och markerade leder.  

Längre söderut ligger Trehörnings masugn utgör en viktig målpunkt, här finns det 

sommartid en kaffestuga med utsikt över Smeddammen. Trehörnings masugn är den 

enda bevarade mulltimmerhyttan i Örebro län och en av få hyttor av denna typ som 

finns bevarade i Sverige. Miljön är restaurerad, skyltad och i sin helhet mycket väl 

tillgänglig för allmänheten. Vandringsleden Mariedammsleden passerar masugnen och 

sträcker sig västerut längs med sjön Trehörningen och passerar flera gruvområden i 

östra delen av riksintresseområdet Vena gruvfält på sin väg upp mot Runsala 

naturreservat.  

Mariedammsleden är en vandringsled i lätt kuperad terräng på 4 km eller 9 km. Start och mål 

vid Trehörnings masugn i Mariedamm. Vandringen bjuder på naturskön och kulturhistorisk 

miljö. Leden går genom delar av Lerbäcks Bergslag som är en av landets 

äldsta. (Bergslagsleden)   
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Mariedammsborna når idag de norra delarna av vandringsleden och Runsala 

naturreservat via Skirsjövägen och järnvägsövergången strax norr om den gamla 

lastkajen.  

De södra delarna av karaktärområdet präglas till stora delar av storskaligt skogsbruk. 

Området är kuperat och svårtillgängligt. Den gamla landsvägen slingrar sig fram i 

landskapet och har en viss potential för friluftslivet. De högsta upplevelsevärdena för 

rekreation finns i de småskaliga odlingslandskapen och i de områden där det finns höga 

natur- och kulturvärden som Vena gruvfält och Runsala naturreservat.  

Väster om Skeppsjön finns det flera partier med värdefull lövskog- och ädellövskog, här 

finns också ett komplext fornlämningsområde med flera olika typer av lämningar som 

återknyter till bergsbruket och det småskaliga jordbruket. Här finns agrara lämningar 

med fossil åkermark och ett stort antal röjningsrösen i anslutning till flera 

bebyggelselämningar, en äldre hålväg och stensättningar. Sammantaget återspeglar 

området bebyggelseexpansioner med småskaligt jordbruk och tidigt järnbruk från olika 

tider. Miljön är representativ för den historiska utvecklingen i området och har ett 

vetenskapligt värde. Stora delar är dock skogsplanterat och idag otillgängligt för 

besökare. Sammantaget bedöms området ha ett högt kulturhistoriskt värde. 

3. Fläskakärret – Björnfallsmossen – Blackfärdsmossen – Jakobshyttan 

Karaktärsområdet utgörs av ett myrrikt skogslandskap med en gles bebyggelsebild. 

Odlingsmarken är mycket begränsad, och bebyggelsen är snarare kopplad till skogs- och 

bergsbruket än till jordbruket.  

Utsikt från Skeppsjön och badplatsen i norr. Storön i Skeppsjöns norra del gör att den här delen 

av sjön påverkas i liten grad av järnvägsutbyggnaden, förutom ökade bullernivåer i samband med 

att fler godståg passerar sträckan  
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Skeppsjön som dominerar karaktärsområdet är en stor näringsfattig sjö med förekomst 

av mindre vanlig undervattensvegetation vilket ger den ett visst naturvärde. Vid sjöns 

nordöstra del vid Mariedamms herrgård finns det en brygga och en grillplats. Bryggan  

används troligen både för bad och skridskoåkning. Skeppsjöns badplats är inte utmärkt 

och används troligen väldigt lokalt. På Storön finns det ett friluftsbad och äldre uppgifter 

(1996) uppger att sjön även används av fritidsfiskare.  

Vid sjöns nordvästra sida ungefär en kilometer söder om samhället Mariedamm ligger 

en idrottsplats som funnits där åtminstone sedan 1950-talet. Idrottsplatsen har ingen 

äldre bevarad bebyggelse eller andra kulturhistoriska uttryck som värderas högt i sig, 

men har ett kulturhistoriskt värde i sin egenskap av samhällets idrottsplats. 

Skogsbruket försvårar till stor del framkomligheten i skogarna runt Skeppsjön, inga 

markerade leder finns i den här delen av utredningsområdet. Hela Skeppsjön bedöms 

utgöra ett värdefullt landskapsrum men tillgängligheten till sjön är starkt begränsad 

idag. Längre österut tar myrarna och torvbrytningsverksamhet vid.  

Sjön Flaxen som ligger strax söder om Skeppsjön är en näringsfattig dödissjö med 

sparsam strandvegetation. Öster om sjön finns ett geologiskt värdefullt rullstensparti. 

Sjön har dock ett begränsat naturvärde på grund av utdikning. Dess otillgängliga läge 

och skogsbrukets påverkan gör även att den har begränsade värden för friluftslivet.  

Utsikt från Långnäsudde i Skeppsjön. Dold bakom lövskogsridån går järnvägen längs med sjöns 

västra strand. En järnvägsbank skulle påverka landskapsbilden i hög grad. Friluftslivet bedöms 

dock vara begränsat i den här delen av utredningsområdet.  
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Riktlinjer vid fortsatt arbete med järnvägsutbyggnaden 

I den avslutande delen av landskapsanalysen presenteras förslag på riktlinjer att beakta i 

den fortsatta gestaltningsprocessen. En av landskapsanalysens viktigaste uppgifter är att 

bidra till en bättre utformning av järnvägen och ska fungera som ett verktyg i 

projekteringsprocessen. Med anledning av detta har ett antal riktlinjer formulerats för 

varje karaktärsområde och sammanfattas också på karta 11 för att få en bättre överblick 

Riktlinjerna tar avstamp i känslighetsbedömningen för de olika karaktärsområdena men 

har anpassats för att passa den lokala skalan. Nästan hela landskapet längs med 

delsträckan bedöms vara känslig eller mycket känslig, endast mindre partier, främst på 

nordöstra sidan om järnvägen bedöms vara mindre känsliga.  

De höga värdena i området innebär stora utmaningar för masshantering och upplag 

under byggskedet. Detta bör om möjligt hanteras norr eller söder om delsträckan.  

1. Dunsjö- Mariedamm- Stora Björnfall 

• Det försvagade kulturhistoriska sambandet vid Solberga bör inte 

försvagas ytterligare genom till exempel uppläggning av massor.  

• Sambanden mellan Mariedamms samhälle och järnvägsmiljön på båda 

sidor järnvägen är grundläggande för förståelsen av samhällets framväxt. 

Samhällets anslutning till järnvägsmiljön, via Skirsjövägen och 

Masugnsvägen är viktig att ta tillvara.  

• Tillgängligheten till Runsala naturreservat och övriga målpunkter på 

järnvägens västra sida bör inte försämras.  

• Möjligheterna att fortsätta den nuvarande markanvändningen med bete i 

Runsala naturreservat får inte försämras.  

• Den stationsanknutna bebyggelsen med förrådshus, banvaktarstuga och 

lastkaj är väsentliga anläggningar för möjligheten att förstå att platsen 

runt stationsmiljö. Ingrepp i miljön i bör kompenseras.  

• Den visuella kontakten mellan samhället och järnvägen är viktig att ta 

tillvara. Den består främst i siktlinjer längs med Skirsjövägen och 

Masugnsvägen, samt från flera platser längs med Skirsjöns strand där 

utblickar mot samhället och järnvägen ges. Anläggningar vid järnvägen 

som försämrar den visuella kontakten mellan spåren, järnvägsmiljöns 

bebyggelse och samhället löper risk att minska förståelsen för samhällets 

koppling till järnvägen.  

• Mariedamms herrgård med tillhörande trädgårdsanläggning samt 

resterna efter dess engelska park och Grillska familjegraven utgör viktiga 

komponenter i förståelsen av områdets järnhantering och bör inte 

försvagas ytterligare.  
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• Sambanden mellan Trehörnings masugn och Mariedamms herrgård och 

samhälle bör inte försvagas ytterligare.   

2. Runsala – Stegehäll – Kämpelandet 

• Sambanden mellan Mariedamms samhälle och järnvägsmiljön på båda 

sidor om järnvägen är grundläggande för förståelsen av samhällets 

framväxt. Samhällets anslutning till järnvägsmiljön, via Skirsjövägen och 

Masugnsvägen, är viktig att ta tillvara.  

• Begränsa järnvägens påverkan vid det öppna landskapsrummet vid 

Solberga äng. 

• Ta vara på möjligheter att knyta ihop och förbättra leder vars 

tillgänglighet försämras av utbyggnaden av järnvägen.  

• Begränsa påverkan på värdefulla lövskogsmiljöer, lägga död ved i 

vedkyrkogårdar. 

• Begränsa påverkan på fornlämningsområdet. 

3. Fläskakärret – Björnfallsmossen – Blackfärdsmossen – Jakobshyttan 

• Vid ett tunnelalternativ finns det goda möjligheter att anlägga en gång- 

och cykelväg längs med järnvägsbanken på Skeppsjöns västra sida. Detta 

skulle tillgängliggöra ett idag underutnyttjat landskapsparti. Det är viktigt 

att planera för att en eventuell ny gång- och cykelväg blir lättillgänglig för 

boende i Mariedamm och att den kan planeras som en rundslinga.  

• Säkra fortsatt god tillgänglighet för rekreation och friluftsliv till Storön 

både under byggskede och drift.  

• Inga ingrepp bör göras som påverkar hydrologin ytterligare mellan 

Skeppsjön och omgivande myrmarker.  
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KARTA 11 Känslighet och riktlinjer - Riktlinjerna tar avstamp i känslighetsbedömningen för de olika 

karaktärsområdena men har anpassats för att passa den lokala skalan och utbyggnaden av järnvägen.  

Nästan hela landskapet längs med delsträckan bedöms vara känslig eller mycket känslig, endast mindre 

partier, främst på nordöstra sidan om järnvägen bedöms vara mindre känsliga.   
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