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Detaljplan för 

Hammarhagen, Stentomten, Löjtnantstorp m fl 
Sala kommun, Västmanlands län 
- normalt planförfarande 
 

P L A N P R O G R A M 

 

 

HANDLINGAR 
 Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Planprogram, 2009-04-06; Bilaga: Natur och djurliv (se sid 17-20) 
• Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning 
• Fastighetsägareförteckning (ej med i utskicket) 

Programområdets läge  
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INLEDNING 
Sammanfattning Området söder om Sörskogsleden och öster om Västeråsvägen, Hammarhagen, 

Stentomten, Löjtnantstorp etc. är ett viktigt utvecklingsområde för bostäder på 
nära avstånd från centrum. Direkt väster om området ligger Sala silvergruva. 

Området karaktäriseras idag av ett småbrutet jordbrukslandskap. Här låg tidiga-
re små torp och jordbruk som delade sin utkomst mellan gruvan och jordbru-
ket. I detta område planeras ny bostadsbebyggelse, ett lantligt men ändå stads-
nära boende. Inom området föreslås bostadsbebyggelse främst i form av frilig-
gande villor. 

Idéerna för byggnationen bygger på ett naturnära boende som är anpassad efter 
landsbygdens karaktär. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till landskapsbilden 
och att låta landsbygdens byggnadstradition utgöra förebild. 

Tomterna för de nya bostäderna ska vara relativt stora och nya byggnader ska 
anknyta till traditionell utformning av bebyggelse på landsbygden.  

I området finns en ridanläggning med tillhörande häststall och beteshagar. Er-
forderligt skyddsavstånd mellan bostad och hästhållning är viktigt att utreda i 
det fortsatta detaljplanearbetet. 

I programområdets västra del finns några av Sala kommuns rikaste kultur- och 
naturmiljöer. Här föreslås ingen ny bebyggelse. 

Planens syfte 

 

Planprogrammet syftar till att ge övergripande riktlinjer för kommande detalj-
planearbete. Detaljplaneringen kommer sedan ske i etapper. Vissa delar av pro-
gramområdet beräknas ej komma att detaljplaneläggas. 

Detaljplaneringen syftar till att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse 
samt reglera och skapa utvecklingsmöjligheter för befintlig bebyggelse både 
bostäder och ridanläggning. Planläggningen syftar även till att se över hur om-
rådet kan utvecklas utan att dess karaktär går förlorad. I detaljplanearbetet är 
det därför viktigt att identifiera karaktärer och låta dessa faktorer vara vägle-
dande i arbetet. Viktiga planfrågor kan t.ex. vara att: 

• Säkerställa eventuella kultur- och naturvärden eller andra intressen. Att 
lyfta fram dessa intressen utgör dessutom värden för boendekvaliteten i 
området.  

• Reglera placering, utformning och tomtstorlekar för befintlig- och ny 
bebyggelse. 

• Säkerställa erfoderliga skyddsavstånd mellan hästhållning och boende. 

• Utreda förutsättningarna för teknisk försörjning  - vatten och avlopp 
samt kraftledningar. 
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Plandata 
Lägesbestämning, areal Programområdet är lokaliserat ca 2 km söder om Sala centrum. Området avgrän-

sas av Sörskogsleden i norr, Västeråsvägen i väster och Sörskogen i öster. Den 
södra gränsen ligger söder om befintlig ridanläggning vid Ponbolund. Den geo-
grafiska avgränsningen redovisas på nedanstående karta. Planområdets storlek, ca 
100 hektar, är inte fastställd p.g.a. ovisshet vad gäller områdets södra gräns.  

 

Markägoförhållanden Marken inom området är både privat- och kommunalt ägd. Stamfastigheten Kris-
tina 1:2 ägs av Sala kommun. 

Planprocessen 
 Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att 

alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen. Plan-
processen med normalt planförfarande tar ca ett år att genomföra. Här nedan 
redovisas gången i planärendet. 

Programsamråd Planarbetet inleds med detta planprogram. Programmet anger utgångspunkter 
och förutsättningar för planen i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och 
påverkan tidigt i planprocessen. Denna handling skickas ut på samråd till berörda 
intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré. Yttranden och synpunkter ställs 
samman i en samrådsredogörelse som även innehåller kommunstyrelseförvalt-
ningens (KSF) kommentarer och ställningstagande till inkommande synpunkter. 
Samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för det fortsatta planarbetet. 
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Samråd Under det fortsatta planarbetet blir planen alltmer konkret och ett förslag till 
detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd till berörda intressenter 
samt ställs ut i kommunhusets entré. De synpunkter som lämnas från fastighets-
ägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. 
redovisas i ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller 
även KSF:s kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunk-
ter. 

Utställning Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda intressenter samt 
ställs ut i kommunhusets entré. De synpunkter som kommer in under utställ-
ningen redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även KSF:s kommentarer 
och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Antagande Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet 
kommer upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. 

Överklagande Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet satts upp på 
kommunens anslagstavla. De som senast under utställningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga plan-
besluten. I första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, bo-
ende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen vars 
beslut i sin tur kan överklagas hos Regeringen. 

Tidigare ställningstaganden 
Detaljplaner Området är ej detaljplanelagt. 

Plan för Sala ekokom-
mun 
 

I plan för Sala ekokommun anges följande riktlinjer för byggande på landsbyg-
den: ”Utanför tätorten är det lämpligast att placera ny bebyggelse i anslutning till 
redan befintliga bebyggelsegrupper där den utgör en naturlig komplettering. Det 
är också viktigt att undvika jordbruksmark och att placera byggnader i gränsom-
rådet mellan skog och öppen mark, intill befintliga vägar med bevarande av natur 
och terrängförhållanden. Traditionellt byggnadssätt och traditionell färgsättning 
är att föredra på landsbygden.” 

Fördjupad översiktsplan 
för Sahlberget 
 

I planen för gruvan anges följande: ”Den utredning som genomfördes 1981-1982 
om gruvintressens utbredning i och runt Sala tätort visar att området närmast 
öster om Västeråsvägen till en bredd av ca 200 meter skall hävdas för gruvintres-
sen. Här bör inte ges tillstånd för ny bebyggelse utan särskild prövning.” 

Kommunalt bostadsför-
sörjningsprogram 

Hammarhagen finns med i Sala kommuns bostadsförsörjningsprogram som 
antogs av kommunfullmäktige den 26 juni 2003. Området avses för småhusbe-
byggelse och är högprioriterat för planläggning och bebyggelse.  

Miljöbedömning 
  
 

För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedömning göras för att utreda 
om planens genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § genomföras och 
därmed även en miljökonsekvensbeskrivning. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning (se bilaga) 
som utförts av enheten för Planering och utveckling, kommunstyrelsens förvalt-
ning, i samarbete med kommunens miljöingenjör, Tekniska förvaltningen. 

Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning upprättas 
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således ej. 

Kommunala beslut i öv-
rigt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-02-14 att upprätta detaljplan för 
Hammarhagen m fl. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur och landskap 
 

   
Översiktlig landskapsbeskrivning 
Landskapet har många tydligt avläsbara ”årsringar”. En månghundraårig boende-
och brukningskultur som resulterat i dagens småbrutna odlingslandskap. Centralt 
ett bebyggelsestråk bestående av små torp och mindre brukningsenheter oriente-
rade utefter gamla vägar som leder mot gruvområdet. 

I västra delen av området i nord sydlig riktning, finns en låg genombruten mo-
ränrygg med små men tydliga moränkullar, längst i norr avslutat i ett högre kalt 
berg strax väster om Löjtnantsberg (1). Utefter moränryggen är bebyggelsen till 
största delen orienterad. Öster därom i en relativt smal och flack dalgång (2) 
finner vi huvuddelen av den odlade marken innan de mer sammanhängande 
skogsområdena, den så kallade Sörskogen, tar vid (3).  
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Programområdet består till hälften av skogbeklädda områden, sammanhängande 
som i öster eller som backar, åkerholmar eller skogbeklädda betesmarker. 

Områdets karaktär beträffande de skogsbeklädda delarna kan beskrivas som ett 
lövrikt planområde med en total lövdominans i den västra halvan medan främst 
brynen och åkerholmarna i den östra halvan håller lövdominans. Igenväxningen i 
landskapet med löv är tydlig och även lövförflyttningen i landskapets östra del, 
från den rena skogen ner till brynen. 

Typiskt för den norra delen är de rikligt förekommande stenmurarna som tidiga-
re fungerat som hägnadsverk men idag förlorat sin funktion till stor del och nu 
ligger ordentligt inbäddade i grönska. 

I södra delen mot nya förbifarten öppnar sig landskapet och fälten blir större. De 
här ytorna har en karaktär som saknar de för det gamla odlings landskap typiska 
strukturerna och torde därför ha en kortare historik i vart fall som odlad yta. 
Delar av de odlade åkrarna här har med all sannolikhet ett förflutet som våtslåt-
teräng. 

Bebyggelse 
 

Kort kulturhistoria Karaktären på området är småskalig jordbruksbygd. Om man jämför dagens 
karta med den häradsekonomiska kartan från 1905-1911 så hittar man inga stora 
skillnader gällande områdets bebyggelse. De gamla gränsdragningarna för odlad 
mark liksom vägsträckningarna stämmer väl med den gamla kartan. I Hammarby 
och Ulricelund fanns två ganska stora gårdar för 100 år sedan. 

Under första halvan av 1900-talet tillkom 11 nya bosättningar i området. Alla 
dessa nytillskott är koncentrerade till Västeråsvägens omedelbara närhet. 

Under 2000-talet har ytterligare ett par nyetableringar gjorts. Några byggnader 
har försvunnit såsom torpen Boda och Småningom. 

Några enskilda hus av stort kulturhistoriskt värde finns inte i området, även om 
det finns byggnader som är relativt orörda. Det kulturhistoriska värdet ligger här 
i hela kulturlandskapet.  Odlad jord, ängs- och hagmark, stengärdsgårdar, jordkäl-
lare och byggnader med placering och utformning samt inte minst den gamla 
vägstrukturen med slingrande grusvägar är värt att bevara.  

Befintlig bebyggelse Som ovan nämnts har inte så mycket bebyggelse tillkommit under de senaste 100 
åren. Detta innebär att landskapet fortfarande domineras av traditionell lands-
bygdsbebyggelse. 
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Vissa hus har fått en väsentligt förändrad gestaltning genom oproportionerligt 
utförda tillbyggnader. Emellertid går det i de flesta fall att avläsa byggnadens 
ursprungliga storlek. 

De flesta av de nyetableringar som gjordes under 1900-talet passar väl in i miljön. 
Undantag finns i form av enplansvillor med stor byggnadsyta, men dessa är få. 

Det finns också nytillskott från 2000-talet. Här finns ett mycket gott exempel på 
anpassning till befintlig miljö. Platsen heter Hagbo på gamla kartor och här har 
byggts ett nytt hus på en gammal boplats. På andra sidan vägen finns ett exempel 
på det motsatta, alltså en byggnad som inte anpassats till befintlig miljö. 

Befintlig bebyggelse har placerats i skogsbryn och på höjder, dels för att få torr 
och bra grund för huset och dels för att undvika den besvärande dimman under 
höst och vår. Husen har lokaliserats till mark som var svårodlad, endera på en 
åkerholme eller i skogsbrynet, att bygga på åkerjorden var otänkbart. 

Röd är den kulör som präglat landskapets byggnader. Detta gäller också taktäck-
ningen, där det fortfarande finns många tegeltak kvar. Träpanel är också utan 
undantag den vanligaste fasadbeklädnaden. Emellertid finns hus med annan färg-
sättning, företrädesvis gula men i vissa fall med andra ljusa kulörer. 

Några kommunala hyrestomter och arrenden finns i området. Dessa bör utredas 
för att se över möjligheten för avstyckning och försäljning. 

Ridanläggning 
 

Sedan 2007 finns i områdets centrala delar en ridanläggning med tillhörande 
häststall och beteshagar (X på kartan nedan). Erforderligt skyddsavstånd mellan 
bostad och hästhållning är viktigt att utreda i det fortsatta detaljplanearbetet. 
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I samband med bygglovet för ridanläggningen och dess stall behandlades befint-
liga riktlinjer för hästhållning, rättsfall m.m. Dessutom sammanfattades hur en 
stalletablering kan påverka framtida planläggning. Bedömningen som gjordes var 
att stallverksamheten kan etableras och utvecklas samtidigt som nya bostäder 
tillkommer i området. Lokaliseringen av stallet, mitt i den svacka som sträcker sig 
genom området, är under omständigheterna relativt bra då mycket av marken 
intill skulle ha varit svår att bebygga. En stor fördel som anges är att en stallverk-
samhet kan ge en skjuts åt övrig bostadsutveckling i området. Högre krav på 
planläggningen samt en ev. samhällsekonomisk förlust, då tätheten på området 
och antalet bostäder kommer att begränsas något, ansågs som nackdelar. 

Ny bebyggelse Placering 
För ny bebyggelse i området är det särskilt viktigt att ta hänsyn till landskapsbil-
den och att låta landsbygdens byggnadstradition och dess kulturmiljöer utgöra 
förebild. Placeringen av ny bebyggelse ska ske med ambitionen att i största möjli-
ga mån bibehålla det öppna landskapet. Ny bebyggelse föreslås samlas i huvudsak 
på högre markpartier (se mörkgrå områden på karta nedan). 
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Hus på landsbygden har ofta någon typ av gårdsformation. Detta är något som 
kan tas upp i den kommande bebyggelsen. Garage, förråd, uthus, växthus etc. 
kan placeras med en traditionell gård som förebild för att lättare smälta in i be-
byggelsen. De nya husen bör också följa terrängen istället för tvärtom, på så sätt 
förs ytterligare en tradition vidare. 

Tomterna föreslås placeras så att befintliga vägar i området kan utnyttjas så långt 
som möjligt. 

En del av programområdet som är speciellt lämpad för en förtätning är marken i 
anslutning till Salaborg (se karta nedan). Här skulle man kunna tänka sig ett villa-
område med eventuella inslag av par-, rad- eller kedjehus. Dock måste en nog-
grann undersökning företas när det gäller Bronäsgruvan, vars inrasade gruvrum 
(X på kartan nedan) möjligen kan förändras till något positivt. Stor hänsyn måste 
också tas till gården Salaborg, som bör återfå något av sin status åtminstone när 
det gäller befintliga byggnader.  
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Ytterligare en plats som är lämpad för en förtätning är marken i anslutning till 
befintlig ridanläggning (se karta nedan). I dessa delar är det av stor vikt att utreda 
vilka skyddsavstånd som erfordras mellan bostad och hästhållning. 
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Bebyggelsens utformning 
Ny bebyggelse föreslås hämta inspiration från traditionellt byggande på lands-
bygden. Det är dock viktigt att det syns att husen är byggda på 2000-talet. Bebyg-
gelsen ska utformas så att den samspelar med och kompletterar den befintliga 
bebyggelsen. 

I boken Hus på landet som länsstyrelsen gett ut finns många bra riktlinjer för hur 
man bör utforma bebyggelse på den västmanländska landsbygden. Bl a nämns att 
landsbygdens arkitektur har en lång kontinuitet där bebyggelsen länge byggt på 
ett fåtal former. Denna arkitektur är något man bör ta hänsyn till och anpassa sig 
efter vid nybyggnation på landet. Lokalisering och materialval är två andra fakto-
rer att tänka på. En förståelse för den traditionella bebyggelsen gör det möjligt att 
låta sig inspireras av historien och genom det skapa en ny byggnad som känns 
hemma i det västmanländska kulturlandskapet. Nedanför beskrivs lite kort vad 
som är utmärkande för det traditionella byggandet. 

Vad gäller materialval och utformning anger boken Hus på landet att landsbyg-
dens bebyggelse huvudsakligen är utförd i rödfärgat trä (slamfärg). Storleken på 
huset har avgjorts av de timmerlängder som stod till förfogande, vilket gett en 
tämligen homogen skala på bebyggelsen. Det finns ett tydligt höjdbreddförhål-
lande i den traditionella bebyggelsen. Husen i Hammarhagen bör ha en skala som 
lämpar sig i omgivningen. Äldre hus har vissa grundmått som kan fungera som 
vägledning. Ett äldre envåningshus är ofta dubbelt så brett som det är högt och 
tvåvåningshusen kan vara lika breda som höga. Detta är något som är viktigt att 
vara medveten om eftersom ett hus som avviker från detta förhållande tydligt 
bryter den traditionella skalan (se bild).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taken och dess lutning har även de haft sin tradition. Tak av rött lertegel är det 
dominerande på den västmanländska landsbygden och rekommenderas även för 
nybyggnation i Hammarhagen. Det är viktigt att taken inte känns dominerande. 
Därför föreslås att husen i Hammarhagen uppförs med sadeltak med en lutning 
på omkring 1:15 (34°). Med en skala och med material som passar den västman-
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ländska byggnadskulturen kan ett nybygge smälta in väl. Detta även om det har 
en detaljutformning som skiljer sig från det traditionella. 

Slutligt ställningstagande gällande byggrätt och utformning av nya fastigheter tas i 
detaljplaneskedet. 

Riksintressen m.m 
 

 

Riksintressen för kulturmiljövård ligger i planområdets västra del, utmed Väs-
teråsvägen. Det är den gamla gruvbyn som utgör själva intresset. Ingen ny be-
byggelse planeras inom riksintresseområdet. Intresset bedöms därav ej påverkas. 
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 Fornlämningar 
 

 
Inte minst för att området ligger i silvergruvans närhet finns här ett antal forn-
lämningar. I Västeråsvägens närhet finns sju registrerade lämningar. 
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Huvuddelen av fornlämningarna, fem stycken, ligger i omedelbar närhet av vä-
gen. De viktigaste här är naturligtvis lämningarna efter gruvbyn, föregångaren till 
Sala stad. Dessa lämningar finns både öster och väster om Västeråsvägen och 
utbredningen är inte helt klarlagd. En annan intressant lämning är Glasgruvan 
med gruvhål, varphögar, husgrunder och inte minst tydliga rester efter en häst-
vandring. 

Alldeles i närheten av korsningen, där man väljer om man ska färdas mot Möl-
lerstorp eller Ulricelund, ligger enligt traditionen den gamla galgbacken. 

Ingen ny bebyggelse planeras i närhet av fornlämningarna. Fornlämningarna 
bedöms därav ej påverkas. 

Friytor 
 

 
Inom och i programområdets närhet finns stora möjligheter till friluftsliv. Sörs-
kogen, direkt öster om området, utgör det största sammanhängande skogsområ-
det för friluftsliv. 

Gator och trafik 
 

Vägnät Fastigheterna trafikmatas via samfälld väg som ansluter till riksväg 56 i väster. 
Denna "tillfarts-/angöringsväg" är en enskild väg med statligt och kommunalt 
bidrag. Väghållare utgörs av en vägsamfällighetsförening. 

Trafiken på vägen beräknas öka då fler permanentbostäder tillskapas inom pro-
gramområdet. Varje permanentbostad genererar 3 bilrörelser/årsmedeldygn.  

Parkeringar Parkering sker genom markparkering på tomtmark. 

Tillgänglighet Fastigheterna trafikmatas via samfälld väg som ansluter till riksväg 56 i väster.  
Programområdets grusade vägar samt avsaknad av gatubelysning försvårar fram-
komligheten för personer med funktionshinder. 

Gång- och cykeltrafik Idag sker gång- och cykeltrafik på befintliga grusade vägar. Nya gång- och cykel-
stråk bör utrdas för att koppla ihop området med staden i norr samt Ängshagen 
och Bråstaborg i öster. 

Teknisk försörjning 
 

Radon Vid byggnation skall denna ske på ett sådant sätt att byggnaden är radonsäkrad. 

Vatten och avlopp Inom området finns enskilda anläggningar för vatten och avlopp och området 
ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns framdragna parallellt med Väs-
teråsvägens östra sida, väster om programområdet. 

Kommande bebyggelse i programområdets norra del kan komma att anslutas till  
kommunala ledningar. Frågan utreds i detaljplaneskedet. 

Södra delarna av området kommer troligen även efter planläggning att ligga utan-
för kommunens VA- verksamhetsområde. I dessa delar finns bl a en enskild 
vatten- och avloppsanläggning med möjlighet att ansluta ca 30 privatägda fastig-
heter. Anöäggningen utgör en gemensamhetsanläggning med anslutning till 
kommunens ledningar utmed Västeråsvägen. 
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Värme Uppvärmning av bostäder skall ske med enskilda anläggningar. 

Möjlighet till fjärrvärme i områdets norra delen av utreds i samråd med Sala 
Heby Energi AB. 

El Området är elförsörjt. 

Avfall Sophämtning ska ske även fortsättningsvis med lastbil från individuella sopskåp.  

Behov av gemensamma källsorteringskärl utreds vid tillskapande av fler bostäder 
i området. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Organisatoriska frågor  Kommande detaljplanearbeten beräknas bedrivas med normalt planförfarande 

under kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) ledning. 

Tidplanen nedan redovisar exempel på hanteringen av en detaljplan och nu be-
räknade tidpunkter för olika beslut. 

Maj 2009, samråd med planprogram 
Augusti 2009, KSAU beslut om samråd för detaljplanen 
September 2009, Samråd för detaljplanen 
Oktober 2009, KSAU beslut om utställning om detaljplanen 
November 2009, Utställning av detaljplanen 
December 2009, Kommunfullmäktige beslut om antagande av detaljplanen 

Såvida inte en detaljplan överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter ju-
steringen av Kommunfullmäktiges protokoll. 

Genomförandetiden är mellan 5-15 år från den dag en plan vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden får detaljplan ändras eller upphävas endast om det är 
nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat 
förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens 
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa an-
språk på ersättning. 

Stora delar av området kommer att utgöras av allmän platsmark för vilken Sala 
kommun ska vara huvudman. Kostnad för iordningställande av allmän platsmar-
ken faller på kommunen. Undantaget är tillfarter till privata fastigheter samt an-
läggandet av privata vatten- och avloppsledningar. Ansvar för åtgärder inom 
kvartersmark åvilar markägaren. För arbeten på ledningar svarar respektive led-
ningshållare. 

Fastighetsrättsliga frågor Detaljplanen ger möjlighet och utgör underlag för bildandet av nya bostadsfas-
tigheter inom området. 

Vägar inom området utgör gemensamhetsanläggningar med vägsamfällighetsfö-
rening som sköter drift och underhåll enligt anläggningslagen. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
 Anna Jägvald, planarkitekt 

Lisa Granström, miljöingenjör, miljöbedömning 
Leif Berggren, bygglovhandläggare, kulturhistoriska byggnader 
Dan Ola Norberg, stadsarkitekt, byggfrågor 
Kjell Eklund, kommunekolog, naturfrågor 
Lars Modin, utredningsingenjör, vatten- och avloppsfrågor 
Anders Dahlberg, markingenjör, kommunal mark, genomförandefrågor 

 
 

 
 

 Håkan Svärd 
 Planerings- och utvecklingschef 
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BILAGA 
 
 
 
 
 
 
 
Natur och Djurliv 
Detaljplan för Hammarhagen, Stentomten, Löjtnantstomten m fl 
 
 
Naturvärden 
Områdets naturvärden kan delas upp i landskapsdominerande - beteshagarna runt Ulricelund samt 
ädellövskogen - samt den mer övergripande småskaligheten och dels det inslaget av kvarvarande 
strukturer i form av öppna hällar (ofta solbelysta) samt de solitära träden. 

De till ytan omfattande beteshagarna runt Ulricelund är relativt nyrestaurerade där stora uttag av 
skog gjorts efter restaurerings planläggning utarbetad av bygg och miljöförvaltningen. Röjgödslings 
effekten har ännu inte helt klingat av och de biologiska förhållandena har därmed inte stabiliserat 
sig. Naturvärdena är trotts detta höga i hagarna med en betesgynnad artrik flora som växer sig allt 
tätare. Betesgynnade marksvampar som exempelvis olika arter vaxingar börjar komma tillbaks. De 
gamla ädellövet i form av främst ekar som står i Galgbacken har blivit frihugget och de värmekrä-
vande och därmed solälskande lavarterna får en möjlighet att utvecklas. 

Ädellövskogbestånden är i sig värdefaktorer som kring Sala stad har stor betydelse. Ädellövet hyser 
flest arter av alla träd i landet och finns det våtmarker i bestånden och/eller friväxande och därmed 
exponerade träd blir artmångfalden än större. Fristående ädellöv hittar vi idag främst i form av 
vårdträd i planområdet. Inväxta före detta solitärer finns som borde friställas. Men även tillskapan-
det av exponerade lövträd går att lätt åstadkomma i området. I ädellövskogarna såväl som i bland-
lövet häckar ett antal idag rödlistade fågelarter som exempelvis: Bivråk (EN), Skogsduva (NT), 
Göktyta (NT), Mindre hackspett (NT), Törnskata (NT), Nötkråka (NT) Ytterligare arter som idag 
inte kan finna miljöer för sin häckning i området skulle kunna gå att få tillbaks med en medveten 
skötsel av områdets strukturer. 

Småskaligheten i området märks främst i odlingsytornas orientering och uppdelning. Små åkrar 
med åkerholmar, ängsvägar, block samt solbelysta fortfarande delvis öppna hällar med kvarvarande 
vegetation omkring som gynnas av öppenhet men som idag är på väg ut. Här finner vi en rad in-
sektsarter bland vilka tydligast märks fjärilarna som är knutna till örtrika miljöer. Väddnätfjärilen 
(VU) har lämpliga miljöer i området som ett exempel. Över huvud taget värmeälskande arter kan 
”hänga kvar” en tid i ett sådant här landskap med kvarvarande rester av dessa landskapselement. 

Bland fåglarna märks de rödlistade arterna: Sånglärka (NT), Entita (NT), samt Hämpling (NT). De 
här arterna finns fortfarande kvar medan exempelvis Stenskvätta och Storspov skulle gå att få till-
baks med rätt skötsel i landskapet. 

Strukturer som är viktiga naturvärdebärare är de redan nämnda öppna hällarna samt de solitära 
lövträden i området. Grova tallar och granvargar saknas helt i området. Hällarnas värden har redan 
berörts medan solitärträdens värden mer handlar om lav, vedsvamp och i viss mån mossarter. 
Framför allt arter inom grupperna knappnålslavar och skorplavar kan fortfarande finnas kvar eller 
kan fås att återinvandra från omlandet om dessa träd friställs. 
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I programområdets västra delar finns områden som har av länsstyrelsen utpekats som ett vär-
defullt odlingslandskap samt ängs- och hagmarkslandskap. (Program för bevarande av odlings-
landskapets natur och kulturvärden, Länsstyrelsen, rapport 1991:5 samt Ängs- och hagmarks-
inventeringen Länsstyrelsen, rapport 1992: 5 1-12.) Se kartor nedan. 
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Landskapskaraktärer 
Nedan följer viktiga landskapskaraktärer i området som bör tas till vara för att bibehålla biologiska 
mångfalden för framtiden även efter en exploatering: 

- Torpbebyggelsen 

- Små lantbruk med djurhållning (även hästgårdar) 

- Småbrutet landskap med åkerholmar och block 

- Öppet berg och öppna hällar 

- Stenmurar 

- Gammal infrastruktur i form av små grusvägar 

- Lövrika bryn och åkerholmar 

- Ädellövbackar 

- Solitära lövträd samt trädrader 
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Landskapsstrukturer som bör framhävas/nyskapas 
Nedanstående strukturer bör förses med en viljeinriktning som så småningom utmynnar i konkret 
skötsel och/eller rådgivning om skötsel. De flesta av de enskilda landskapsstrukturerna ligger idag 
på privat mark. 

- Syren bersåer/buskage 

- Bärande träd och buskar 

- Enar 

- Öppna hällar 

- Vildaplar 

- Gamla tallar 

- Invuxna solitärer 

- Körsbärslundar 
Svårbrukade åkrar/åkerstrukturer 


