
Riksintressen
Projektområdet för Skansen ligger inte i konflikt med några  
befintliga riksintressen. Karta över närbelägna riksintressen i  
förhållande till projektområdet kan ses i kartan nedan. Mer  
information om några av de närmst belägna riksintressena  
finns nedan.

Naturreservatet Skissen
Omkring 700 meter norr om projektområdet vid sjöarna Svart- 
skissen och Klarskissen ligger naturreservatet Skissen. Det  
området är även utmärkt som ett Natura 2000-område enligt  
Habitatdirektivet. 

Dalälven
Projektområdet för Skansen ligger cirka 4 kilometer norr om 
Dalälven. Dalälvens vik Österviken ligger cirka 1,5 kilometer från 
projektområdet. Området längsmed Dalälven innefattas av en rad 
riksintressen såsom skyddade vattendrag, naturvård, friluftsliv, 
rörligt friluftsliv, Natura 2000 Fågeldirektivet och Natura 2000 
Habitatdirektivet.  

By Kyrkby
Cirka 5 kilometer väster om projektområdet ligger By Kyrkby. 
Kyrkbyn med omnejd är utmärkt som ett riksintresse för kultur-
miljövård.

Järnväg Avesta-Horndal
Järnvägen från Avesta till Horndal passerar 7,5 kilometer väster 
om projektområdet och är utmärkt som ett riksintresse för  
befintlig järnväg.

Försvarsmakten influensområde
Försvarsmakten har ett riksintresseområde under kategorin  
övrigt influensområde, som befinner sig cirka 8,5 kilometer  
sydväst om projektområdet för Skansen.

Markbundna 
naturvärden
Inom projektområdet för Skansen finns flera sumpskogar och två 
nyckelbiotopområden. Nyckelbiotoperna består av ett område 
med tallskog öster om Liss-Annsjön och ett mindre område med 
gammal tallskog i nordöstra delen av projektområdet. De kända 
naturvärden som finns i och omkring projektområdet kan ses på 
kartan nedan.

I närheten av projektområdet finns också andra naturvärden:

• Fjärnebofjärdens nationalpark – cirka 3,5 kilometer sydost om 
projektområdet. Nationalparken är skyddsvärd både ur estetisk 
och biologisk synpunkt. Området är artrikt med djur, fåglar och 
växter. 

• Naturreservatet Skissen – 700 meter norr om projektområdet.

• Naturreservatet Kungshögshällarna – 1,5 kilometer öster om 
området. 

Omkring projektområdet finns nyckelbiotoper för bland annat 
hällskog, sumpskog, gammal tallskog, barrnaturskog och  
gammal granskog. Ett myrskyddsområde finns 3 kilometer öster 
om Skansen-området. Några mindre områden med naturvårds- 
avtal och naturvärden finns även i närområdet.

Inför miljökonsekvensbeskrivningen så kommer en naturvärdes-
inventering göras av markbundna naturvärden inom projekt- 
området.

Kulturvärden
Inom området för Skansen finns totalt 23 kända arkeologiska 
lämningar. Se deras placeringar i kartan nedan. 

Av de arkeologiska lämningarna inom projektområdet så är  
18 av 23 stycken kolningslämningar, som är jämnt spridda inom  
området. De övriga 5 lämningarna hittar du i tabellen nedan. 

Inför miljökonsekvensbeskrivningen så kommer en arkeologisk 
utredning att göras inom projektområdet.

By kyrka som ligger inom riksintresset By Kyrkby.

Fladdermöss
Inga kända observationer av fladdermöss finns 
inom Skansen-området enligt databasen Art- 
portalen. De närmsta fladdermusfynden är från  
naturreservatet Skissen och innefattar  
observationer av nordfladdermus, myotis och  
brunlångöra från sommaren 2012.

Inför miljökonsekvensbeskrivningen så kommer 
fladdermusinventering att göras för projektet. 

Fåglar
Observationer har gjorts av en handfull hotade och sårbara  
fågelarter inom området, enligt databasen Artportalen.  
Observationerna är från 2009-2013 och innefattar buskskvätta, 
gulsparv, kungsörn och kungsfågel.

Dalälven befinner sig cirka 4,5 kilometer söder om området.  
Österviken, som är en vik till Dalälven, befinner sig som närmst 
cirka 1,5 kilometer från projektområdet. Vid Dalälven och Öster-
viken har flera observationer gjorts av rödlistade fågelarter som

kan vara känsliga för vindkraft; exempelvis  
smålom, pilgrimsfalk, bivråk, fjällvråk, havsörn 
och kungsörn.

Skansen ligger 3,5 kilometer från Fjärnebo- 
fjärdens nationalpark som har ett rikt fågelliv 
med arter såsom storlom, fiskgjuse, tjäder, flera 
ugglearter och hackspettar.

Inför miljökonsekvensbeskrivningen så kommer  
fågelinventeringar att göras för projektområdet.  
Inventeringarna kommer vara riktade mot de  
fågelarter som är mest känsliga mot vindkraft.

Friluftsliv
Flera sjöar finns inom och på gränsen till projektområdet för 
Skansen. De sjöarna ingår i By fiskevårdsområde. Traditionell 
jakt, som till exempel jakt på älg, fågel och småvilt, bedrivs 
inom projektområdet utan restriktioner. Inom området finns 
också möjlighet till svamp- och bärplockning samt skogs- 
promenader. Uppförandet av en vindpark skulle inte innebära  
några större begränsningar av de aktiviteterna.

Några sport- och fritidsanläggningar i närområdet:

Skidor
Skidanläggningen Fornby Klint med tre nedfarter och en  
pulkabacke ligger drygt 6 kilometer från projektområdet.

Motions- och skidspår finns vid vid Fornby Klint och By. De 
platserna ligger 4,5 respektive 5 kilometer från projektområdet.

Vandring
Kungshögsleden är en vandringsled  
på 12 kilometer som ingår i den  
längre vandringsleden Gästrike- 
leden. Kungshögsleden passerar  
bland annat Kungshögsfäbodar.  
Leden passerar som närmst  
300 meter nordväst om projektområdet. 

Åshuvudet är en vandringsled på cirka 1 kilometer som går  
längsmed en rullstensås, 7 kilometer sydväst om projektområdet. 

Badplatser
Några närliggande offentliga badplatser är:
Falkuddsbadet – 8 kilometer sydväst om projektområdet
Sandvikabadet – 8 kilometer nordväst om projektområdet
Östa/Östaholm – 10 kilometer sydöst om projektområdet
Edsviken – 11 kilometer öster om projektområdet.

Kungshögs  
fäbodar som  
ligger längsmed  
Kungshögsleden.
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Lämningstyp Beskrivning Plats

Plats med tradition Klapperstens-
sluttning

Berget Skansen

Fyndplats Stockbåt Norra änden av sjön 
Sävsen

Plats med tradition Dansarhed 550 meter sydöst om 
sjön Sävsen

Övrigt Stensamling 750 meter sydöst om 
sjön Axen

Övrigt Stensamling 750 meter sydöst om 
sjön Axen


