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ALLEMANSLEDEN

Skogen täcker 70% av Sveriges yta. Den största delen av denna yta täcks utav granskog. Granskogen befinner sig i sin tur främst norr om Värmland, 
i vad man skulle kunna kalla för norra barrskogsregionen. Den rika skog som denna del av landet besitter riskerar dessvärre i framtiden, mer eller 
mindre gå obemärkt. Det är nämligen i denna barrskogsregion som de flesta utflyttningskommuner befinner sig. Landets pågående centralisering är 
ett problem för de orter som inte befinner sig i något av dessa centra. 
Men kanske är detta bara en naturlig utveckling av vårt ekonomiska system? Jobben finns som bekant främst i städerna... 
Ser man på vårt grannland Norge, så får man delvis en annan bild. Norge har ett nationellt sett jämnare kollektivtrafiknät än Sverige. De har också 
nationella turistvägar som främjar resor norrut. Allemansleden vore en nationell turistväg genom den svenska avfolkningsskogen. 
  Skogen i norr kan ofta ses som ett svårnavigerbart hav. Det sträcker sig så långt ögat kan nå och det är lätt att förlora sig i dess djup. Sett ovanifrån 
bildar däremot trädens kronor en vidd av gröna vågor. Vi ser oftast skogens från mellan dess täta stammar och har sällan tillfälle att på riktigt be-
grunda hela dess vidder. Det är i en sådan skog som vi besöker slutet av Allemansleden.

Allemansleden är en serie trästrukturer 
som står nära (ca 3 km) E14 och andra 
stora vägar norrut. Tillsammans bildar 
de en egen väg för ekoturism. 

Många kommuner inom norra barrsk-
ogsregionen avfolkas. Allemansleden 
är ett försök att få folk att besöka, om 
än temporärt, dessa orter. Allemansrät-
ten  Tornen längs allemansrätten kan 
göra detta utforskande säkrare. Norge 
har sina nationella turistvägar vilket har 
gjort hela landet till ett tillgängligt turist-
mål. Sverige har i dagsläget ingen mots-
varighet till dessa. I framtiden måste 
vi kanske i större grad välja bort flyget 
och lokalsemestra än idag, vilket un-
derstryker behovet av en sådan väg.

Torneälven skär genom den täta barr-
skogen och öppnar upp vyer mot de 
finska barrskogarna. Från tornets topp 
ser man andra torn spridda söderut gen-
om den till synes oändliga skogen.

ALLEMANSLEDEN

DU ÄR HÄR

VAD ÄR ALLEMANSLEDEN?

VARFÖR ALLEMANSLEDEN?

Platsanalys: Vid Torneälven 
mot finska gränsen.

Diagram över Sverige.



ALLEMANSLEDEN

ANTENN

ÅSKLEDARE

SINUSKORRUGERAD PLÅT

INSULERAD STÅLVAJER

TRÄSTRUKTUR I FURU

SINUSKORRUGERAD PLÅT

Allemanstorn i skogen.

Tornet bjuder på vyer över trädkronorna och syns på håll.

VINDSKYDD

ENTRÉRAMP I FURU

NÖDTELEFON

UPPHÖJD FÖRSTANIVÅ

- Furuträstrukturerna fungerar som 
landmärken, likt fyrar till havs. De 
minskar risken att gå vilse i skogen och 
det finns i varje torn en nödtelefon vid 
entréplanet.
- Strukturernas höjd (runt 35-40 meter) 
används som ett brandförsvar mot 
blixtnedslag. (En Nordamerikansk stud-
ie visar att en temperaturhöjning på en 
grad celcius ökar markant risken för 
åskoväder.)
Dessutom erbjuder de möjligheten att se 
skogen ovanifrån.

VAD ÄR STRUKTURERNAS
FUNKTION?


