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FÖRORD 

 

Naturen, landskapet och kulturmiljön är en viktig del av Hagfors kommuns identitet och 
attraktivitet. Kunskapen om komplexiteten i naturens kretslopp och människans beroende 
av dessa har bidragit till en medvetenhet om att mångfalden i naturen är en förutsättning för 
välstånd och utveckling, globalt och lokalt. Naturvårdsplanen vill spegla detta. 

Skogslandskapet bidrar till kommunens tillväxt genom virkesproduktion, biobränsle och 
naturupplevelser. Klimatförändringar kommer sannolikt att innebära en ökad produktion i 
skogen och nya trädslag. Idag utvecklas nya produkter från skogsråvaran som 
biodrivmedel och nya kretsloppsanpassade produkter. Detta ger nya arbetstillfällen, 
samtidigt som den globala uppvärmningen hejdas genom att skogens produkter ersätter 
olja.  

Det är en stor utmaning att finna former så att skogsbruk kan bedrivas utan att den 
biologiska mångfalden i skogen och andra värden hotas samtidigt som produktionen kan 
nyttjas i en hållbar samhällsutveckling. 

I Hagfors kommun produceras mer el från vattenkraft än vad kommunen förbrukar, vilket är 
ett viktigt bidrag till den hållbara samhällsutvecklingen. Den utbyggnad av vattenkraften 
som skett under 1900-talet har påverkat sjöar och vattendrag. Att få tillbaka laxen och 
öringen i älvar och vattendrag ger möjlighet till utvecklande av fisketurism. Kommunen 
deltar med andra aktörer i detta arbete. Återställande av flottledsrensning, borttagande av 
en del vandringshinder och en mer anpassad reglering är ett arbete som kommer att 
intensifieras under det närmaste årtiondet.  

I kommunen finns många värdefulla våtmarker. De största är Fräkensjömyrarna, Råda 
stormosse, Skoga mossen och Stormossen ost om Gräsmangen. I dag är vi medvetna om 
våtmarkernas vattenmagasinerande funktion i naturen, vilket till viss del kan motverka 
effekter av kraftiga skyfall.  

Jordbruket i den vackra Sunnemo-Rådadalen, runt Lakenesjön och i Västanbergsbygden 
och i Klarälvsdalen har stor potential att bidra till lokalproducerad mat. Den förändring som 
sker i jordbruket med mer ekologisk odling är mycket lovande. Gårdarna i Hagfors har en 
stor potential då jordarna är utan bekämpningsmedelsrester. Brukningsenheterna är små 
och mångformiga. Om det moderna jordbruket kan utvecklas med mer småskalig 
matproduktion och fler betesdjur kan landskapet åter öppnas, både i dalgångarna och i 
skogslandskapet. Nätverket Värmlandsmat kan bidra till detta. 

Vildmarksturism har en stor potential att utvecklas i vår kommun. Stora orörda områden, 
med en mosaik av våtmarker, vatten och skog är en av kommunens styrkor. Den 
tätortsnära skogen är viktig för kommuninvånarnas livskvalitet. Planerna på naturreservat 
vid Mana är en del i detta. Vandring är en av de mest efterfrågare turistaktiviteterna, och 
kommunen vill marknadsföra de fina lederna vid Åsenslingan och Brattfallet samt de 
många vandringsleder som olika lokala föreningar sköter. 

Naturvårdsplanen är som en del av kommunens översiktsplan styrande på ett övergripande 
plan. Planen är vägledande vid all kommunal planering av mark- och vatten. 
Naturvårdsplanen anger mål och strategier för kommunens naturvårdsarbete. 
Naturvårdsplanen bidrar till ökad kännedom om naturvård och naturen i kommunen 

 

 

Mikael Dahlqvist 
Kommunstyrelsens ordförande 
Hagfors kommun 
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SAMMANFATTNING 

PLANENS SYFTEN 

Hagfors kommunala naturvårdsplan, som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, är 
vägledande vid kommunal planering av mark- och vattenanvändning samt kompletterar 
översiktsplanen med ramar, riktlinjer och åtgärdsplaner för naturvården. Naturvårdsplanen 
anger mål och strategier för kommunens naturvårdsarbete. Naturvårdsplanen ska även 
bidra till ökad kännedom om naturvård och naturen i kommunen.  

PLANENS INNEHÅLL  

En bakgrund ges till hur naturlandskapet har utvecklats från istiden och fram till idag. En 
beskrivning av landskapets historiska förändring görs. Varje naturtyp med dess lokala 
värden och hot har ett eget kapitel, med mål och strategier uppsatta för det kommunens 
naturvårdsarbete. Vatten har getts ett stort utrymme, där delavrinningsområden beskrivs 
med en sammanställning över vattnets ekologiska status, orsaken till bedömningen och 
prioriterade åtgärder i bilaga. Kommunens avsikt, formulerad i översiktsplanen, att utveckla 
våra riksintressen fördjupas. Särskild vikt läggs vid den biologiska mångfalden i kommunen 
och kommunala ansvarsarter och ansvarsbiotoper beskrivs. Beskrivningar av skyddsvärda 
naturområden och en lista över hotade arter redovisas separat i bilagor.  

2000-TALETS UTMANINGAR 

Vår tid utmärks av en vilja att restaurera och återskapa delar av det landskap som har 
försvunnit med syfte att ge de hotade arterna sin livsmiljö tillbaka, stärka förutsättningarna 
för kommande generationers välfärd. Fungerande kretslopp och mångfald i naturen är en 
förutsättning för välstånd och utveckling, globalt och lokalt. Vandring, bär- och 
svampplockning, jakt, fiske och andra naturupplevelser blir alltmer viktigt för den växande 
besöksnäringen. Klimatförändringar kommer sannolikt att innebära en ökad produktion i 
skogen och nya trädslag. Idag utvecklas nya produkter från skogsråvaran som 
biodrivmedel och nya kretsloppsanpassade produkter. Den globala uppvärmningen hejdas 
genom att skogens produkter ersätter olja. 

Klarälven är livsådran i vår kommun. Klarälvens meandernäs är kommunens 
ansvarsbiotop, och kommunen deltar med andra aktörer för att utveckla, skydda och skapa 
intresse för Klarälven som är det största riksintresset i kommunen. Här finns flera av 
kommunens ansvarsarter; utter, klarälvsöring, skalbaggen strandsandjägare samt växterna 
ävjepilört och äkta daggvide.  

Det största hotet mot god ekologisk status i våra vatten består av fysiska förändringar och 
försurning. Fortsatt kalkning, biotopåtgärder och en mer anpassad reglering är nödvändigt 
för att kommunens vatten ska kunna uppnå god ekologisk status enligt de nya 
miljökvalitetsnormerna som gäller.  

Vår kommun har många värdefulla våtmarker. Endast två av dem har ett formellt skydd -
naturreservatet Fräkensjömyrarna och natura 2000- området Råda Stormosse. För att 
säkerställa att vår ansvarsbiotop gölrika mossar skyddas i framtiden bör även 
Skogamossen och riksintresset Stormossen ost Gräsmangen skyddas. Värmlands 
landskapsfågel smålom har några av sina häckningsområden här, och i gölar kan finnas 
större vattensalamander, två representanter för gölrik våtmark som utses till kommunens 
ansvarsarter. 

Det är en stor utmaning att finna former så att skogsbruk kan bedrivas utan att den 
biologiska mångfalden i skogen och andra värden hotas samtidigt som produktionen kan 
nyttjas i en hållbar samhällsutveckling. Naturreservat, biotopskyddsområden och frivilliga 
avsättningar för naturvården skyddar idag många av de mest värdefulla skogsmiljöerna i 
kommunen. Inrättandet av det första kommunala naturreservat, Mana-Örbäcken, och 
skötsel av den tätortsnära skogen med sikte på både mångfald och tillgänglighet är 
kommunens bidrag till miljömål kopplade till skogen.  

Den förändring som sker i jordbruket med mer ekologisk odling är mycket lovande. Det 
nybildade nätverket Värmlandsmat visar på en stor potential. Ett hållbart jordbruk, med 
inriktning på småskalig matproduktion och betesdjur är särskilt lämpligt i vår kommun. 
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Detta skulle medföra en tillväxt i kommunen samtidigt som jordbrukslandskapet öppnar sig i 
dalarna igen.  

Ängs- och hagmarker i skogslandskapet - med sin långa historia och sin stora betydelse för 
bygdens befolkning - har kraftigt minskat i areal. Ny teknik som efterliknar gamla 
brukningsmetoder kombinerat med statliga styrmedel kan göra det möjligt att återskapa 
dessa hotade miljöer, som alla fortfarande är möjliga att restaurera, då fröbanken för ängs- 
och hagmarksväxter finns kvar i markerna. 

ÖVERGRIPANDE MÅL  

Sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologiskt hållbarhet i enlighet med EU:s ramdirektiv 
för vatten. Potentialen för hållbara fiskebestånd ska utvecklas. 

Våtmarkernas ekologiska och hydrologiska funktion ska värnas och skyddas. 

Den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden i skogen ska värnas och utvecklas.  

Odlingslandskapets värden ska värnas genom öppethållande av landskapet för att bevara 
kulturmiljöer och biologisk mångfald. Jordbruket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart vis 
för att säkra den framtida livsmedelsförsörjningen. 

Vid all byggnation ska hänsyn tas till miljö- och naturvärden så att människors tillgång till 
friluftsliv och rekreation inte försämras. Tätortsnära grönområden ska identifieras, 
iordningställas, skötas och marknadsföras.  

Hagfors kommun ska verka för att rekreation och friluftsliv får en stor betydelse i kommunal 
planering och marknadsföring. 

 

 

 

 

Figur 1 Första badet i Gröckens rena vatten – bilden står som symbol för vattendirektivet syfte – att 
bevara ett rent, friskt och levande vatten till kommande generationer. Foto A Sjörs 2009 
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LÄSANVISNINGAR 

NATURVÅRDSPLANENS KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN OCH 
RIKSINTRESSEN 

Som tematisk tillägg är naturvårdsplanen en fördjupning av kapitel 10, naturvård i 
översiktsplanen. I de fall överensstämmelse inte finns gäller naturvårdsplanen över 
översiktsplanen. Sammantaget bedöms de utpekade skyddsvärda områden i planen i stort 
överensstämma med de områden som utpekades i översiktsplanen. Nya områden har 
tillkommit genom ny kunskap, och områden har fallit bort då tidigare naturvärden inte 
längre finns kvar eller har värderats om efter ny kunskap.  

I Hagfors kommun finns utpekade riksintressen för naturvård, friluftsliv och 
kulturminnesvård. Riksintressen Klarälvdalen norr om Edebäck avser även friluftsliv. 
Översiktsplanen berör dessa frågor i kapitlet om turism och friluftsliv (kap 11), i 
naturvårdskapitlet (kap 10) samt i denna naturvårdsplans målsättningar kring friluftsliv.  

Det finns inbyggda motsättningar mellan Klarälvens unika meandrande och risk- och 
säkerhetsfrågor. Detta behandlas inte i naturvårdsplanen, utan här hänvisas till 
översiktsplanens kapitel om risk och säkerhet, kap 12.  

REGIONALA OCH LOKALA MILJÖMÅL 

Sveriges riksdag har lagt fast 16 miljökvalitetsmål för att nå ett långsiktigt hållbart Sverige. 
Värmlands län har regionaliserat de nationella målen. Naturvårdsplanen hanterar sex av de 
nationella målen, och för varje mål finns lokalt anpassade målsättningar, vilket fastställdes 
redan i översiktsplanen. Vid beskrivningen av de lokala målen i naturvårdsplanen finns en 
hänvisning till tidigare mål. Även nya mål finns, och några mål från översiktsplanen är 
omformulerade. En uppföljning av tidigare mål görs. De mål som är uppnådda eller 
inaktuella är borttagna.  

BILAGOR 

Till naturvårdsplanen finns tre bilagor.  

Bilaga Innehåll Syfte 

1. Måldokument Sammanställning av de mål och 
strategier som finns i 
naturvårdsplanen. 
 

Underlätta uppföljning 

2. Sjöar och 
vattendrag 

Beskrivning över delområden, 
människans nyttjande av vatten i 
ett historiskt perspektiv och en 
detaljerad information om 
vattenförekomsterna. 
Sammanställning av nationell 
klassning och kommunens 
prioriteringar i arbetet med att 
uppnå god ekologisk status.  
 

Varje delområde i bilagan kan 
läsas separat. Sammanställning av 
prioriterade åtgärder har syftet att 
göra en uppföljning av genomförda 
åtgärder lättare. Grund för 
kommande strandskyddsplan. 

3. Objekt-
beskrivningar, 
uppdelat på två 
dokument 3 A och 3 B 

Varje objekt som kommunen 
bedömt har höga naturvården 
beskrivs med karta, skyddsform, 
och ibland kommunala mål. 

Varje objekt kan läsas separat. 
Informationen ska kompletteras 
och uppdateras när mer fakta finns 
tillgänglig. 

 

SAMMANSTÄLLNING HOTADE ARTER 

I samband med arbetet med naturvårdsplanen har en sammanställning av de rödlistade 
arter som finns i Hagfors kommun gjorts. För flera arter finns mer en detaljerad beskrivning. 
Sammanställningen är ett levande dokument, som avses uppdateras fortlöpande och vara 
tillgänglig för allmänheten på kommunens hemsida, och är ej en del i översiktsplanen. 

GIS-MATERIAL 

Till naturvårdsplanen hör ett digitalt kartmaterial, tillgängligt för kommunens planerare. 
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KAPITEL 1. INLEDNING 

År 2009 var det hundra år sedan den första svenska naturvårdslagen antogs och de första 
nationalparkerna bildades. FN, EU, Sveriges riksdag och det svenska miljökvalitetsmålet 
om biologisk mångfald säger att år 2010 ska förlusten av den biologiska mångfalden vara 
hejdad. Mycket resurser läggs ner på naturvårdsarbetet och mycket är uppnått, men målet 
har inte uppnåtts. I dag håller en ny inriktning av naturvården på att formuleras i EU och 
Sverige, med större fokus på de grundläggande ekologiska processerna som påverkar 
naturen globalt och lokalt. Denna naturvårdsplan har ambitionen att spegla detta. 

BAKGRUND 

Översiktsplanen antogs år 2002 och den innehåller ett strategidokument för hållbar 
utveckling och ett omfattande kapitel om naturvård med mål och strategier. Denna 
naturvårdsplan, som är ett tematiskt tillägg till Hagfors kommuns översiktsplan, utgår från 
ÖPs naturvårdskapitel med fördjupningar och ändringar. Dessutom görs en uppföljning av 
tidigare satta mål och nya mål och strategier för att uppnå målen ställs upp.  

I samband med att Hagfors kommuns översiktsplan antogs beslutades att en kommunal 
naturvårdsplan skulle tas fram. Genom att samla den befintliga kunskapen och dessutom 
sträva efter att förbättra och följa upp naturvårdsarbetet bidrar Hagfors kommun till en 
ekologisk hållbar utveckling och bevarandet av den biologiska mångfalden.  

SYFTE OCH MÅL 

Syftet med den kommunala naturvårdsplanen är att 

 utgöra beslutsunderlag vid vägning mellan naturvårdsintressen och andra intressen 
rörande mark- och vattenanvändningen, 

 utgöra en samlad redovisning av naturvårdens bevarandeintressen, 

 underlätta och ge riktlinjer för naturvårdsarbetet i kommunen, 

 ange inriktningen för hur Hagfors kommun ska bidra till att de nationella 
miljökvalitetsmålen ska nås, 

 peka ut de idag kända och skyddsvärda områden som bör bevaras och hur de ska 
skyddas, 

 sprida kunskap och öka medvetenheten om naturen och naturvården i Hagfors 
kommun bland de boende i kommunen och besökare, 

 och bidra till ett hållbart nyttjande av naturresurser och den biologiska mångfalden 
 

Mål och strategier för att uppnå målen, speciellt framtagna för varje delområde (sjöar och 
vattendrag, våtmarker, skogslandskap, odlingslandskap, tätortsnära grönområden samt 
ovanliga växter och djur), finns under respektive kapitel i planen. De sammanställs i bilaga 
1. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  

Naturvårdsplan ska utgöra underlag vid fysisk planering på kommunal nivå och vid 
handläggning av enskilda naturvårdsärenden. Planens ger vägledning vid kommunens 
prioriteringar vid deltagande av olika projekt med anknytning till naturvård. 
Naturvårdsplanen ska dessutom fungera som underlag för kunskapsspridning i skolor och 
hos allmänheten. Planen vill betona sambandet mellan Hagfors kommuns historia och 
landskapets förändring. 

AVGRÄNSNINGAR 

Naturvårdsplanen innefattar inte kulturmiljövård. Kulturvärden och värden för det rörliga 
friluftslivet beskrivs då det sammanfaller med naturvård. Hagfors kommuns kulturmiljövård 
presenteras i översiktsplanen 2002 kapitel 8 och i kapitel 11, friluftsliv och turism.  

Det finns inbyggda motsättningar mellan Klarälvens unika meandrande och risk- och 
säkerhetsfrågor. Detta behandlas dock inte i naturvårdsplanen, utan här hänvisas till 
översiktsplanens kapitel om risk och säkerhet, kap 12. 
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Inlandsisen

Issjö v id Deglunden

Ullen är 

en issjö,

och har 

sitt av lopp 

söderut!

Sunnemofjärden

 - förbindelse med havet
Munkforssundet
 - förbindelse med havet

Rådahöjden

Aurenaberg

Hagfors kommun 7400 f Kr

Figur 2 Inlandsisens utbredning över Hagfors kommun 
år 7 400 f. Kr. 

KAPITEL 2. NATURFÖRHÅLLANDEN I HAGFORS KOMMUN 

Hagfors kommun ligger inom den del av Sverige som brukar betecknas som 
norrlandsterräng. Jordbruksbygden i dalgångarna vid Klarälven och kring de stora sjöarna 
ligger på drygt 100 m.ö.h till ca 150 m.ö.h. De omgivande skogsklädda moränplatåerna 
varierar mellan 200 och 400 m.ö.h med enstaka toppar på 500 m.ö.h och högre. Högst når 
Östra Tvärberget i kommunens nordligaste del med en höjd av ca 535 m.ö.h.  

Berggrunden består till största delen av granit i öster och röd gnejs i väster. I nordsydlig 
riktning går en sprickzon som är en försvagning i berggrunden och där bergarterna för 
mycket länge sedan omvandlats. Här fanns redan före den senaste istiden en bred flod 
som eroderat ner sprickzonen till en djup dalgång. Runt Lakenesjön och på flera andra 
ställen finns hyperitberg, som ger terrängen ett annorlunda utseende med vackra 
rasbranter med en mer näringskrävande växtlighet.  

HUR LANDSKAPET FORMATS1 

Hagfors kommun har en i många stycken unik geologisk historia, och därför är 
Klarälvdalen-Sunnemodalen av riksintresse. Under den senaste istiden, för 20 000 år 
sedan, täcktes delar av norra halvklotet av ett flera kilometer mäktigt islager. Nybildningen 
av is i centrum gjorde att isen långsamt strömmade ut mot kanterna. Infrusna stenar, block 
och sand ristade i berghällarna och isen slipade dem släta. Dessa isräfflor vittnar om isens 
rörelseriktning som i Hagfors kommun var från norr till söder. Vid infarten till Älvstrandens 
bildningscentrum finns en vacker rundhäll med isräfflor att beskåda. För 15 000 år sedan 
började isen smälta. Samtidigt steg havsytan in över de lägre delarna av de nedisade 
områdena.  
7 800 år f.Kr. stod iskanten vid Karlstadstrakten, som då låg djupt under havsytan. Detta 
var en effekt av att isens mäktighet tryckte ner jordskorpan något hundratal meter. Isen 
tunnades ut, och någon sommar för ca 8 500 år sedan stack för första gången Hagfors 
högsta bergstoppar upp ur isen - Tönnetfjället, Tvärberget, Milberget, Skallberget, 
Aurenaberget, Digerberget och många fler kan ha varit de första livsrummen för arktiska 

fåglar och växter efter den långa 
istiden. 

ÅR 7 400 F.KR 

Några hundra år senare blev de södra 
delarna av Hagfors kommun isfria. 
Havet stod då i kontakt med isen i de 
djupare dalarna, som Sunnemodalen, 
Örtenviken (Gräsmangen och Skärgen) 
och Skymnäsdalen. Skogsmarken på 
höjderna låg ovanför havsytan. I 
Klarälvdalen och längs med Uvåns 
dalgång rann två mäktiga isälvar under 
isen som förde med sig mängder av 
slam, sand och grus söderut. Havsytan 
hade som en följd av issmältningen 
stigit, och vid denna tid når havsnivån 
sin högsta nivå – ca 180 meter över 
dagens havsyta. Stora issjöar bildades 
i de fall isen dämde upp smältvatten 
mellan iskanten och intilliggande 
sluttningar. Stor-Ullen har sin födelse i 
en issjö – isen dämde upp sjön mot 
norr. Vid denna tid hade Stor-Ullen sitt 
utlopp söderut mot Busken. 

Resterna av issjöarna kan idag bilda 
myrmarker.  

                                                      
1
 Detta avsnitts har skrivits med förlaga av geolog Richard Heijkenskjölds skrift om Hagfors utveckling efter istiden. 
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Där isälvarna avsatte sand och annat 
material i plana deltabildningar – 
israndsdeltan - kunde köldöknar uppstå 
innan vegetationen hunnit binda sanden. 
Från iskanten i norr kom fallvindar med 
stormstyrka, som under månader i sträck 
blåste i samma riktning – från norr mot 
söder. Sanden hopades i ryggar tvärs 
mot vindens riktning. Exempel på 
flygsanddyner finns på många ställen; 
vid Halgådeltat, Byn, Öjenäs och Tutemo 
för att nämna de största. 

ÅR 7 300 F.KR 

På några hundra år förändras landskapet 
i Hagfors kommun dramatiskt – landet 
reser sig befriat från isens tyngd. Kobbar 
och skär börjar sticka upp ur havet. Från 
Rådafjärden sträckte sig flera vikar långt 
in i landskapet. Västanbergsvikens norra 
strand låg vid Solberg och Grängen var 
del av havet. Hela Lakene och 
Skogabygden låg under havsytan. 
Rådahöjden stack upp som ryggen på en 
val. Öster om Ekesberget började en 
smal havsfjord i vars norra ände en 
istunga länge ligger kvar. Stor-Ullen, 
Acksjön, Gröcken, Stor-En, Storsjön, Knon och Jangen är sjöar som alltid legat över 
havsytan. De var vid den här tiden kalla glaciärsjöar. 

Sunnemoviken miste sin direktkontakt med havet genom att den mäktiga Brattforsheden 
dämde upp sundet, och vattenströmmen i viken blev, liksom i dag, norrut. Genom sundet 
vid Munkfors stod Rådafjärden i 
förbindelse med Atlanten i söder.  

ÅR 6 900 F.KR.  

Under isens avsmältning fylldes 
havsvikarna av havs- och fjordsediment 
från isälvarna. Från Vänerviken sträckte 
sig en smal havsfjord genom hela övre 
Klarälvdalen upp till Vingängsjön. I 
fjorden avsatte smältvattnet fin sand som 
fyllde den djupa sprickdalen. Fjorden 
grundades upp och kring år 7 000 f.Kr. 
låg fjordens botten på samma nivå som 
Kyrkhedens skola i Ekshärad. Då landet 
höjde sig kom Klarälven att erodera ner 
genom sin forna botten. Norr om 
Edebäck kantas Klarälvdalen långa 
sträckor av terrasser. De plana ytorna på 
de högsta terrasserna utgör rester av 
den forna fjordbotten. Dessa syns tydligt 
utbildade strax söder om Kyrkheden.  

Vid denna tid bildades Stor-Vänern 
genom att Vänerns utlopp hamnade över 
havsytan genom landhöjningen. 
Havsvattnet späddes snabbt ut till 
sötvatten. Troligen låg Stor-Vänerns 
norra strandkant ungefär vid Råda.  

Inlandsisen

Sunnemoviken
Munkforssundet

Rådafjärden

Hagfors kommun 7300 f Kr

Uvån

Götån

Värmullsv iken

Östanbergsfjorden (=Klarälvdalen)

Västanbergsviken

Figur 3 Havsvikar och isens läge år 7300 f.Kr. 

250 möh kraftigare linje 

HK v id 190 möh,

höjdjkurvor 300m, 400m 

och 500m utritadet

Bilden v isar högsta 

kustlinjen (HK)

under 200 år 

från norr till söder

Figur 4 Högsta kustlinjen 
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I fjorddalens norra del löper idag Klarälvens serpentinformade lopp. Vid Edebäck viker 
älven av åt väster. I den gamla sprickdalen finns Råda-, Lid- och Grässjöarna. Längst i 
söder dämmer Brattforshedens mäktiga randdelta så att sjöarna avvattnas norrut. Sedan 
Klarälven lämnat den ursprungliga sprickdalen fortsätter den söderut mot Vänern i en 
bredare dalgång. Dess lugna lopp norr om Edebäck byts i fall- och forssträckor vid de 
ställen där älven har eroderat ner till fast berg.  

Forssträckor uppstod vid Skoga, Krakerud, Forshult och Skymnäs. Av dessa är 
Skymnäsforsen yngst och började bildas drygt 6 000 f.Kr. Laxen och öringens 
vandringsväg ut i havet blev avstängd genom landhöjningen – Trollhättefallen var alltför 
svåra för fisken att bemästra. Lax och öring beståndet blev instängda i Vänern, vilket de 
anpassade sig till och är en av de få laxarter i världen som inte vandrar ut i havet för att 
växa sig lekmogen. Ålen däremot kunde vandra uppför Trollhättans branta vattenfall upp till 
Vänern och vidare upp i varje sjö i vår kommun – hur otroligt det än låter – uppvandrande 
ål fanns i våra sjöar ända fram till början av 1900-talet. Ålen växer sig lekmogen i sötvatten 
och vandrar fullvuxen ut i havet för att leka (blankål) - tvärt emot laxfisken. 

JORDARTER 

Hagfors kommuns geologiska historia förklarar varför jordarterna är så olika inom 
kommunen och ger en bra möjlighet att läsa i terrängen om orsaken till landskapets former.  

I skogsterrängen ovan högsta 
kustlinjen finns moränmark. 
Storblockig morän finns 
nordväst om Gustavsfors. 
Dessa flyttblock är brutna ur 
berggrunden i Dalarna. Om 
moränlagret är tjockt, har ofta 
åsar och andra formationen 
bildats av isens rörelse. 
Dessa är oftast orienterade i 
nord-sydlig riktning i vår 
kommun. 

Landet under den högsta 
kustlinjen är idag jordbruks-
bygd med stora slättsjöar – 
Västanbergsbygden, Klarälvs-
dalen och Sunnemodalen. 
Jordens beskaffenhet kom att 
spela en avgörande roll för 

när och hur människan kunde odla i landskapet. Den varviga lätta leran i 
Västanbergsbygden och bygden runt Lakenesjön är avsatt i havet. Leran blir varvig om den 
avsätts under isavsmältningen – tjockare lager på sommaren än på vintern! Lerjordarna 
kräver järnskodd plog för att vända tegarna och uppodlades i större skala därför först på 
medeltiden. Fjorden och senare älven har gett Klarälvens dalgång en lättodlad sandjord. 
Terrasserna visar var fjordens forna botten gick – och ju högre nivå ju finkornigare sand 
som avsattes under fjordperioden. För att sandjorden ska ge god skörd behöver den 
gödslas – något som järnåldersbonden upptäckte.  

Där Klarälven under olika skeden av landhöjningen har mynnat i havsviken skapas 
deltaland – då blir marken plan som runt Rådahöjden och vid tallhedarna kring Myra.  

Där isälvar har avsatt material ovanför havsytan finns väl dränerade rullstensåsar och 
åslandskap som längs med Uvåns dalgång och vid Musån. 

Där isälvarna har hindrats i sin framfart av istungan som länge låg kvar i Klarälvdalen 
skapas fina israndsdeltan – Halgån, Örberget (Götån) och det lilla men tydliga 
Harkbergsdeltat är några exempel. 

Vid Halgådeltat, Svartådalen, vid Byn, Öjenäs och Vågbacken finns sandåsar vars 
ursprung är den kalla vinden som blåste under köldöknens dagar.  

Figur 5 Storblockig morän Gustavaskogen Foto Ulf Bengtsson 
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MARKFÖRDELNING 

Hagfors kommun präglas helt av den boreala barrskogen. Vatten, våtmarker och skog 
utgör tillsammans mer än 90 procent av kommunens yta. I Tabell 1 redogörs hur marktypen 
fördelas i kommunen.  

Tabell 1 Marktyp i Hagfors kommun. 

Typ av mark Area (ha) Procent 

Skogsmark 145 000 72 % 
Vatten 17 660 9 % 
Våtmark 25 500 13 % 
Jordbruksmark (åker, hagmark) 6 000 3 % 
Annan öppen mark 3 600 2 % 
Bebyggelse (tätort) 1 389 0,7 % 

Summa C:a 200 000 100 % 

 

KLIMAT 

Hagfors kommun har ett 
typiskt inlandsklimat med 
förhållandevis kalla vintrar 
med ganska liten 
nederbörd.  

Figur 6 Diagrammet visar 
månadsnederbörden (mm) vid 
mätstationen i Gustavsfors. 
Staplarna visar nederbörden 
år 2009 och linjen utgör 
medelvärdet för nederbörden 
mellan år 1961 och 1990. 

 

Under sommarhalvåret faller mest nederbörd. Den normala årsnederbörden har under 
1900-talet legat på 600 
mm. Nederbörden är högre 
i högre terräng - ända upp 
till 100-200 mm mer än i 
kommunens lägre delar. 

Figur 7 Diagrammet visar 
månadsmedeltemperaturen 

( C) vid SMHI:s mätstation i 
Gustavsfors. Staplarna utgör 
medeltemperaturen för år 
2009 och linjen utgör 
medeltemperaturen mellan år 
1961 och 1990. 

 

Klimatförändringar 

Hagfors kommun stäcker över i flera klimatzoner. Små förändringar i klimatet kan få 
effekten att zonerna flyttar norrut, med följd att naturförhållanden ändras. Det kan medföra 
att flora- och faunasammansättningen kan komma att förändras och har på vissa håll redan 
så gjorts. Exempelvis har mildare vintrar, längre vårar samt mer regn medfört att fästingar 
har spritts sig in i nya områden. Mer okänt är hur klimatet kan komma att påverka det 
storskaliga landskapet. Sannolikt ökar skogens produktionsförmåga.  

Fler och fler oförutsägbara väderhändelser har skett den senaste tiden med kraftiga skyfall, 
med översvämningar och erosion som följd. Den 4-5 augusti 2004 drabbades Hagfors av 
ett kraftigt skyfall som gjorde att flera vägar förstördes och jordmassor eroderade bort.  

För att klara förändrade klimatförhållande måste utsläppen av växthusgaser minska, men 
även bevarandet av den biologiska mångfalden är en viktigt En större mångfald ger 
stabilare ekosystem som tål yttre påfrestningar, som oväder, torka och nya arter bättre.  
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KAPITEL 3. HAGFORS NATURHISTORIA I TID OCH RUM2 

Hagfors kommuns historia - och även vår framtid – är allt sedan isen lämnade landskapet 
frukten av tidvis intensiv samverkan mellan människan och naturen. Somliga perioder har 
detta samspel varit utan drastiska förändringar – och somliga perioder har naturens 
förutsättningar kraftigt påverkats av människan. Som en röd tråd genom vår historia går 
människans beroende och nyttjande av vattnet - som fiskeproducent, transportled och 
kraftkälla. 

STENÅLDERN OCH SJÖNÄRA BOENDE 

För 8000 år sedan kom de första människorna vandrande, troligen både från väster och från 
söder. Människan sökte sig då - som nu - till sjöstränder och vattendrag. De levde av fiske 
och samlade ätbara växter. De jagade för köttet och skinnet skull. De hade hundar som 
husdjur. Klimatet var milt och fuktig.  Hagfors skogar bestod av blandskog av tall, ek och 
björk. I skogen fanns kronhjort, älg, vildsvin, bäver, björn, varg och lo.  Fisket var gott – 
ålens, laxens och öringens vandring följdes av människan. Fångstgropar för vilt anlades på 
strategiska ställen där viltet kunde motas in.  

Stenåldersbosättningar finns på många ställen i vår kommun. 2010 finns 188 fynd 
registrerat från boplatser som härrör från stenåldern - främst har man funnit spår av 
boplatser vid de sjöstränder som är kraftigt dämda, och som man därför vid 
dammrenoveringar och lågvatten enkelt kan undersöka, till exempel vid Storsjön, Nain och 
Stor-Ullen. Runt sjön Busken har man funnit rester från 29 stenåldersboplatser.  

En plats där många människor samlades under kort tid på året är boplatsen vid Kvarnåsen 
vid Skymnäsforsen, på västra sidan av älven, som då var en ö i Klarälven. Boplatsen 
daterar sig till slutet av jägarstenåldern (för 6-7000 år sedan). Här har man samlat in 
närmare 2000 föremål – en ofantlig mängd för att vara en värmländsk stenåldersboplats. 
Fynden tyder på en mötesplats mellan nordlig och sydlig tradition. Kanske samlades man på 
hösten vid tidpunkten för laxens lek i Skymnäsforsen till en fest där man utbyte varor, 
kunskap, historier och knöt nya kontakter. Liksom vid moderna festivaler lämnade man 
mycket skräp efter sig – fynd som idag är ovärderliga! 

En annan större stenåldersboplats som undersökts finns vid norra änden av Lidsjön, strax 
intill dagens populära badplats i ett fint söderläge, med en vidsträckt utsikt över sjön. Under 
ett tjockt lager flygsand hittades resterna efter invånarnas aktiviteter. De visar att man fiskat 
och samlat nötter för sitt uppehälle. Brända ben efter djur visar att man har jagat. Mat 
lagades i en jordugn (kokgrop). Stensmide i kvarts, flinta och kvartsit har skett inom 
avgränsade områden av boplatsen, kanske för att inte barn och andra skulle skadas av de 
vassa skärvorna. Boplatsen var väl organiserad! 

DE FÖRSTA JORDBRUKARNA, RÖSEN OCH HAGMARK 

Den svenska bondens historia börjar för ungefär 6 000 år sedan. Klimatet förändrades och 
blev förhållandevis varmt klimat med vidsträckta, fuktiga lövskogar. Hittills hade 
stenåldersmänniskan livnärt sig på jakt och fiske, men nu kom ny kunskap om nya 
livsformer in söderifrån, sannolikt genom invandring. Den första bonden var boskapsskötare 
- får/getter, grisar och kor vallades på skogen. Hagmarksvegetationen började formas - 
landskapet öppnade sig i hagmark med glesa trädbestånd runt boställen. Troligen var 
odlingen bara en liten del av människornas liv, men nog så viktig. Här i Hagfors finns flera 
fynd av redskap som hör hemma i bondestenålderns redskapskultur. Dessa föremål är ofta 
hittade i åkermark, inte sällan intill Klarälven eller andra vattendrag. Fynden visar att dessa 
människor var en del av ett större kulturmönster som sträckte sig över hela södra 
Skandinavien. Denna befolkningsgrupp var bofast, till skillnad från de folkgrupper som levde 
på jakt och insamling. Moderna exempel från andra delar av världen visar att när sådana 
grupper lever sida vid sida, som de kanske har gjort här i Hagfors, är det viktigt för dem att 
uttrycka sin egenart. Skillnaderna bestod då inte bara i näringsfång utan också sannolikt 
även i uppfattningar om liv och död, religion och samhällssyn.  

                                                      
2 I detta avsnitt finns text av arkeolog Susanne Axelsson, Värmlands Museum, (forntid) och Karin Bengtsson-
Sjörs SLU (agrarhistoria) från Hagfors kommuns översiktsplan 2002 inbakade. Ur bygdeböcker som Innan 
tystnaden, NKlJ-Texter och Bilder, Transporter på Klarälven, Den svarta piskan, Uddeholms historia, Ekshärads 
socken och Sunnemos historia samt genom samtal med äldre personer har fakta hämtats. 
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Bronsåldern som inleddes för ca 3 500 år sedan var på många sätt en välsignad tid, där de 
fynd som gjorts i södra delarna av Skandinavien vittnar om rika begravningsriter och en 
dyrkan av välvilliga gudar. Denna fruktbarhetskult är typiskt för jordbrukande kulturer. Ett 
nytt gravskick kom med bronsålderskulturen, man byggde stora stenrösen, helst uppe på 
berg med utsikt över vatten.  Vi har vetskap om sådana rösen längs Klarälven vid 
Skymnäsklätten, Ekesberget samt vid de stora sjöarna vid Lidsberget och Rådahöjden. Att 
man hade utsikt över vatten från rösena innebar också att folket såg dem på långt håll – så 
som vi i senare tid ser kyrkspiror. Kanske markerade rösena människornas tillhörighet i 
landet. Kanske hade kombinationen höjd (och närhet till den livgivande solen) och vatten en 
betydelse för bronsålderns människor som idag bara kan anas. Fornnordiska sjönamn lever 
kvar än idag- Ullen, Gröcken, Grängen, Jangen är namn med okänt ursprung och kan vittna 
om en lång kontinuitet.  Stor-Ullen – kommunens vattentäkt - bär möjligen namn efter den 
fornnordiska guden Ull – som de förhistoriska Hagforsborna sannolikt dyrkade som sin 
solgud, före asagudarnas intåg. Bronsåldershögarna vittnar om att det i närheten – intill 
älven och vid sjöarnas stränder - fanns större bosättningar – och kanske marknadsplatser. 
Mindre bosättningar med hagmarker från bronsåldern finns troligen runt de flesta av våra 
större sjöar, där väldränerade solbelysta marker lockade tillsammans med ett gott fiske och 
god jakt, även om vi idag inte finner spår därefter. Kanske levde de båda kulturerna 
fortfarande sida vid sida – fiskaren-jägaren uppe vid skogssjöarnas och 
bronsåldersmänniskan nere i dalen. Möten mellan dem var kanske inte alltid fridfulla! 

JÄRNÅLDERN: GÅRD OCH SLÅTTERÄNG 

Under Järnåldern, för ungefär 2500 år sedan, började klimatet sakta likna det vi har idag – 
vilket kom att innebära en avgörande förändring i jordbruket. Vintrarna medförde att 
vinterfoder måste samlas in under sommaren. Bostadshusen byggdes för att även ge plats 
åt djuren. Genom att svedja skogen eller avverka träd i hagmarken skapades slåtterängar. 
Ängsmarken inhägnades med stor möda för att hålla kreaturen borta från den frestande 
grödan. I ängen formades genom århundraden av kontinuerlig hävd en myllrande rikedom 
av olika arter – ängsblommorna fann sin plats. Många insekter har sina värdväxter i 
gräsmarkerna. Många är också de fåglar och däggdjur som har anpassat sig till ett liv i 
gårdens närhet. 

Stor del av befolkningen var nu bofast. Vid Grinnemo, Ekshärad finns det största 
järnåldersgravfältet. Vid Gröcken, Stor-Ullen och Knon finns enstaka järnåldersrösen. 
Troligen var de gårdsgravfält där släktens företrädare begravdes. Många fler 
järnåldersgårdar finns säkert att upptäcka.  

Redan under järnåldern utvanns järn ur myr- och sjömalm i Hagfors. Järn blästrades i 
ålderdomliga blästerugnar. Två sådana järnframställningsplatser är kända, i Gustav Adolf 
och i Ekshärads socknar.  Dessutom har slagg hittats i Norra Råda socken, vilket kan vara 
från tidig järnframställning. Gröcken var möjligen en bosättning som tillverkade järnmalm 
ur myrmalm. Om dessa järnåldersgårdar bedrev en handel med järn är okänt.  

Trots skogsbete och svedjebruk var människans påverkan på skogen ännu liten. 
Skogslandskapet präglades mer av naturliga händelser, som skogsbränder, stormfällning, 
tillfälliga översvämningar och långvarig försumpning. Skogsbrand, en naturlig del av den 
boreala barrskogens livscykel, orsakas av åsknedslag, men säkert även av 
järnåldersbondens svedjebränning som ibland gick överstyr. Tall och lövträd tål bränder 
och översvämningar bättre än gran. Stora mängder bränd död ved står kvar efter en 
skogsbrand, vilket skapar förutsättningar för en särskild flora och fauna. Efter brand blir 
det ett kraftigt lövuppslag innan barrskogen återigen tar över. Då tallhedar brann 
skapades öppna sandytor, till fromma för arter som kräver värme. Många gånger 
överlevde de grövre tallarna branden.  

Klimatet, skogsbränder och djurens bete formade skogsekosystemet från järnåldern fram 
till 1700-talet. Skogen var öppen och luckig, vanligen med mycket grova tallar. Skogsbetet 
från husdjuren bildade grässvål på platser där djuren trivdes bäst. Hur olika betesdjur 
påverkar skogen och dess olika arter vet man ganska lite om, men man vet att t.ex. 
mosippa har missgynnats av skogsbetets upphörande

3
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MEDELTIDEN: SKVALTKVARN OCH ÅKER 

Under medeltiden ökade befolkningen sakta – efter en tillfällig minskning vid digerdöden 
1350 som slog hårt mot Värmlands befolkning. Man bröt mark, ofta genom svedjebruk, och 
skapade större jordbruksenheter. Gårdar med många små hus och säkert stora familjer 
fanns först på den mer lättbrukade marken intill Klarälven och Sunnemodalen, men 
landskapet öppnade sig nu även i de dalgångarna som har tyngre jordar. Hästen och 
plogbill av järn var en förutsättning för detta. Gårdar av varierande storlek fanns säkert på 
bra boplatser i syd- och västsluttningar intill öring- och laxförande älvmynningar och sjöar 
ända från stenåldern och framåt i tiden. 

Det strängare klimatet som inträdde efter bronsåldern medförde att bonden måste stalla in 
sina djur vintertid. På det viset fick gården en ny intressant produkt - gödsel. Nu kunde 
åkern brukas i växelbruk och gav på så sätt större skördar. Åkerbruket innebar att bonden 
fick leta bete och slåttermark på längre avstånd från gården. Det omfattande skogsbetet 
kom att prägla utmarksskogen som blev än mer luckig och därför ljus. I skogen vid Knon lät 
bönderna sina djur beta tillsammans ända fram till slutet av 1960-talet. Namn som 
Hästberget vittnar om var djuren betade.  

På 1200-talet började de första så kallade skvaltkvarnarna (fotkvarnar) användas. Ett 
enkelt skovelhjul av trä var placerat i nedre änden av en vertikal axel. I axelns övre ände 
satt kvarnstenen. Ibland leddes vattnet till skvalthjulet från vattendraget i långa trärännor. 
Skvaltkvarn från 1800-talet finns att beskåda på Stampen, Ekshärad. Namn på små sjöar 
och bäckar vittnar om att kvarnhjul fanns på väldigt många ställen och sannolikt alls inte 
långt från gårdarna.  

År 1503 finns för första gången en skriftlig förteckning över hemman i Värmland. Vi känner 
igen de allra flesta ortnamnen i vår kommun – från Gräs i söder till Loffstrand i norr.  

1600-TAL: FINSK INVANDRING OCH SVEDJEBRUK 

Under 1600-talets början kom de första finska invandrarna till Hagforsbygden. Namn som 
Aamäck, Kosamäk och Räjtika lever kvar som bevis för namngivarnas ursprung. 1618 kom 
den berömde Lång-Christoffer till Sundsjön och anlade Motjärnshyttan. Många familjer 
skapade bosättning i tiomilaskogen – från dalagränsen kring Brunnberg och Nain ner mot 
Laggåsen, men även spridda boplatser förekom, t.ex. i norra Västanberg i Romboland.  

Den finska befolkningen röjde mark till sina gårdar genom att bränna skogen och odla i den 
brända jorden. Meterhög finnråg vajade i sydvästsluttningarna och vittnade om nya 
landvinningar.  De övergivna svedjorna växte igen med lövskog, som gynnade älg – till 
fromma både för jakten och vargen! Denna typ av odling är ytterst arealkrävande, och en 
finngård behövde stora områden. Detta gav upphov till konflikter om marktillgången med 
”ursprungs”-befolkningen.  

På 1600-talet, i och med finnkolonisationen, bröts mycket ny jordbruksmark. Även de 
svenska bönderna tog utmarkerna i anspråk för jordbruket. Staten uppmuntrade till 
svedjning i Värmland. Sätern blev i vårt län en viktig del av jordbruket och ytterligare ett sätt 
att ta till vara alla tillgängliga naturresurser. Utmarkerna kom ofta att avkasta mer än 
inägorna. Många sätrar blev med tiden fasta bosättningar. 

Hålldammar för vatten kunde byggas vid mindre sjöar, och vattnet släpptes ut över 
myrmark för att få riklig slåtterskörd och ett gott bete. Namn som Slåttermyren, Flåen och 
Gräskärret vittnar om detta. Hålldammar användes även till kvarn och stamp. Vid Stampen 
i Ekshärad finns en väl bevarad gård från 1800-talet, som visar tekniken. Kunskapen om 
kvarnteknik och konsten att stampa kläde ur ull är dock betydligt äldre.  

Skogen var fortfarande sig lik sen järnålderns tid - luckig och gles efter skogsbete och 
skogsbrand. Träden hade vanligen en stor åldersspridning. Vid stormfällning skapades en 
mer homogen ungskog. Om vi förflyttade oss till den tiden skulle vi imponeras av de grova 
dimensionerna.  En tall med flera meter i omkrets i brösthöjd var inte ovanlig. Den växande 
befolkningen behov av vedbränsle, skogsbetet, svedjebruket och behovet av kolved till 
järnframställning kom att påverka skogens utseende och artsammansättning allt mer. Men 
det är först på 1700-talet som de stora förändringarna sker. 
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1700-TAL: KVARNHJUL, HYTTA OCH KOLNING 

Uppfinningen av vattenhjulet lade grunden till den tidiga industrialismen. Till skillnad från 
skvalthjulet har vattenhjulet horisontell axel. Det dröjde inte länge förrän påhittiga 
människor insåg att vattenhjulet kunde användas till många olika saker, förutom till att mala 
säd och stampa tyg. Vattenkraften gav upphov till en mängd olika uppfinningar. I vår 
kommun fanns alla de förutsättningar som krävdes för den utveckling som grundlade 
Sveriges välstånd – närhet till malm, rikligt med vattenkraft och skog. På 1700-talet 
samutnyttjades dessa tre naturresurser i en imponerande utveckling – industriell 
järnframställning. 

Staten reglerade under 1600- och 1700-talet järnframställningen genom en kraftfull 
lokaliseringspolitik, i kombination med produktions- och prisregleringar. Denna form av 
planhushållning mildrade konkurrensen om arbetskraft, träkol och tackjärn, vilket gynnade 
anläggningen av de många bruken. I syfte att spara på skogarna, reserverades från början 
Bergslagsområdet i östra Värmland åt tackjärnssmältning. Hamrarna fick tillstånd att 
lokaliseras väster om hyttorna. Vatten och skog för kolning spelade en avgörande roll för 
brukens placering inom av staten utsett område. 

Uddeholmsbolaget var vid 1700-talets mitt 
den näst största järnproducenten i Sverige 
med hyttorna Uddeholmshyttan, 
Sunnemohyttan, Tranebergshyttan och 
Motjärnshyttan (som Lång-Christoffer 
tvingats avyttra till bolaget då han stod i 
skuld). Hammarbruk fanns vid Stjärnsfors, 
Geijersholm, Gustavsfors och Loviseberg. 
Senare tillkom inom vår kommuns gränser 
Föskefors, Uvanå och Halgå bruk och två 
nya hyttor: Gustavforshyttan och Ulleshyttan. 
Sångshyttan i Sunnemo och hammar-
smedjan vid Abrahamsfors Ekshärad var 
igång under kort tid. Varje hytta och bruk 
tilldelades ett kolningsområde som var 
skyddat från intrång från andra bruksägare. 
Området var från början inte särskilt stort 
beroende på att kolet ekonomiskt inte tålde 
för långa transporter. 

Där hyttor och bruk anlades tämde man för 
första gången vattenkraften i större 
vattendrag. Därmed skapades 
vandringshinder, vilket fick konsekvenser för 
många uppströms liggande sjösystem som 
från och med denna tid inte längre var 
nåbara för lax och öring från Vänern. Öringen 
utvecklade då lokala stammar. Ålen däremot 
tog sig på land förbi dämmen. En konsekvens av detta var att man inplanterade gädda och 
annan matfisk i sjöar ovanför högsta kustlinjen, där dessa fiskarter inte har sin ursprungliga 
biotop. Befolkningen var beroende av det födotillskott som fisket innebar, och då laxen 
försvunnit måste den ersättas. Detta medförde att vissa andra arter, som röding, blev hårt 
åtgångna av hungriga gäddor. 

Från 1700-talet och tvåhundra år framåt påverkades naturmiljön i Hagfors kraftigt även av 
en alltmer växande befolkning. En etablering av nybyggen i skogstrakterna i Hagfors 
kommun tog ny fart i samband med utvecklingen av järnbruket. Det behövdes många 
arbetare till kolning, arbete i hyttor och bruk, och vid de olika körslor som bruken krävde- 
men de flesta arbetade fortfarande i jordbruket. Bostäder uppfördes och åker och äng 
röjdes i tidigare öde trakter. I skogen pyrde kolmilorna på hösten. Mindre vattendammar 
byggdes för såg, stamp och kvarn.  De flesta av familjerna bodde i torp där marken ägdes 
av bolaget, familjen röjde mark och skötte ett mindre jordbruk samtidigt som männen var 
kontrakterade att utföra kolning och annat arbete åt bolaget. Andra bodde invid hyttor och 

Figur 8 Hyttor och bruk i Hagfors kommun 
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bruk och arbetade skiftgång. Även de självägande bönderna ingick avtal– mer eller mindre 
frivilligt - med bruken att leverera kol.  

Transporter av malm, kol, tackjärn, säd, salt, brännvin och andra förnödenheter skedde 
huvudsakligen vintertid på isen, men då transportbehovet blev allt större anlades även 
vattenvägar. Då byggdes slussar, rallvägar och omlastningsställen för malmtransport från 
Taberg upp till Gustavsfors. Järnet transporterades ner mot Karlstad både på land och 
vatten, och många omlastningsställen behövdes- de kallades järnbodar. Omlastning från 
landtransport till Klarälven, efter alla forsar mellan Edsforsen och Skymnäsforsen, fanns vid 
Skymnäsboden.  

Järnindustrin krävde allt mer kol, och för att bruken skulle få tillräckligt med kol gjorde man 
tvingande lagstiftning om kolningstvång. Under den första järnepoken kolades veden som 
liggmilor. Dessa kunde man göra av grövre ved. Milorna låg på rimligt transportavstånd från 
hytta och bruk – häst och kolryss skulle hinna fram och tillbaka flera gånger på en dag för 
att vara lönsam. Kolningen påverkade i detta skede främst skogen intill hyttorna och längs 
bra transportvägar. 

I sin strävan att överleva utnyttjade skogsfolket markerna på alla tänkbara sätt. Fodret 
räckte inte till utan att kompletteras med hö från våtmarker. Det var inte ovanligt att detta 
utmarkshö kunde spela lika stor roll som höet från inägornas ängar. Löv från träd och 
buskar var en annan foderreserv som hade stor betydelse. Asp, sälg, björk och rönn 
skattades.  

Dikeskanter och vägrenar slogs med kortbladiga liar, skapta för att hacka sig fram mellan 
stenar och andra hinder. Det kallades hackslåtter. Varje strå var viktigt och skulle tas till 
vara. Odlingsrösen, stenmurar, brukningsvägar, åkerholmar, dammar och diken är några 
exempel på kvarvarande minnen från bondens strävan. Alla dessa småmiljöer i det äldre 
jordbrukslandskapet bidrog ytterligare till att ge djur och växter livsrum, och har idag ett 
särskilt värde.  

1800-TAL: DIMENSIONSHUGGNING OCH FLOTTNING 

Först under 1800-talet började skogen användas till produktion av sågvirke i industriell 
omfattning. Avverkningssättet kallas dimensionsavverkning, där de grövsta och mest 
värdefulla träden avverkades. Intresset för dessa träd hade tidigare varit ganska ringa – 
vilket medfört att de arter som är beroende av gamla träd inte tidigare påverkats av den allt 
mer intensiva kolningen. Avverkningen skedde vintertid, och timret transporterades ut ur 
skogen med häst ner till isen på närmaste sjö – för att flottas vidare ner mot sågverk och 
vidare till Vänerhamnar för export till bland annat England som ”pit-props”

4
 och 

skeppsmaster. Med stor ansträngning flottledsrensade man vattendragen och byggde 
länsar i sjöarna för att leda virket rätt. Flottledsrensningen innebar att stenar plockades bort 
från botten och om man kunde, rätades vattendragen ut.  Detta fick konsekvenser då 
öringens ståndplatser och lekbottnar i vattendragen skadades. Minsta vattendrag kunde 
användas till flottning om man anlade dammar i vattnet uppströms. Flottningen skedde i 
dessa mindre vattendrag i ett svep i samband med vårfloden då dammluckorna öppnades 
och sjön tömdes ner till sin tröskelnivå. Efter flottningen fick vattnet rinna fritt. 
Flottningsdammarna var gjorda av stockar, jord och sten. De var inte helt täta, och därför 
sannolikt vandringsbara för fisk vissa tider av året. Redan 1824 planerade 
Uddeholmsbolaget förvärv av de viktigaste flottlederna och ansökte om stöd för 
upprensning av Uvån och Halgån hos Kungliga strömrensningskommitten. Först i slutet av 
1800-talet reglerades flottningen genom juridiska flottledsutslag. Bönderna och bolaget 
organiserade sig tillsammans i flottningsföreningar. Där bolaget ensam ägde vattenleden 
behövdes ingen juridisk flottled inrättas. 

Efterfrågan på timmer gjorde att man övergick till att kola klentimmer (massaved) och 
tekniken ändrades till att kola med stående mila. När transportvägarna förbättrades och 
järnvägarna kom, kunde kolningsområdena utvidgas. Överallt syns idag kolbottnar, även på 
de mest otillgängliga platser, där tillgången på virke till kolning måste ha varit minimalt. 
Kolningstvånget i Hagfors kommun upphörde kring 1920, efter en livlig debatt i 
Uddeholmsbolagets bolagsstyrelse. De mer liberala bolagsherrarna ansåg att en avlönad 
kolning skulle ge bättre utbyte än den av tvång. 

                                                      
4
 Gruvstöttor som användes i bl.a. Wales kolgruvor 
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Träkolets användning som bränsle vid hytta och hammare var stort och kolningen utgjorde 
den största kostnadsposten inom järnhanteringen. Den tekniska utvecklingen under 1800-
talets andra hälft förmådde inte minska kolets betydelse. Bruken försökte i så stor 
utsträckning som möjligt tillförsäkra sig kol ur egen skog, för att trygga behovet och hålla 
kostnaderna nere. Detta medförde att bolaget utökade sitt skogsinnehav. 

Uddeholmsbolaget gjorde inventeringar av skogsinnehavet redan i mitten av 1800-talet och 
låg långt framme vid skogsbrukets modernisering. Till skillnad från i andra delar av 
Värmland, där uppköpare av skog inte förvaltade skogen, hade bolagets skogsdivision 
genom sin koppling till järnframställningen en mer hållbar syn på skogsinnehavet. Man 
anlade plantskolor, gallrade och avverkade med sikte på att skogens resurs skulle vara 
hållbar. Denna utveckling fick fullt genomslag på 1900-talet. 

Under 1800-talets senare hälft 
ökade befolkningen stadigt. 
1831 var Uddeholms ”under-
lydande” 4756 personer, varav 
181 var ”utgamla” och 1930 var 
barn under 15 år – en något 
annorlunda befolkningsstruktur 
mot dagens Hagfors! År 1900 
var befolkningen över 20 000 
invånare – och då var Hagfors 
som ort endast i sin linda. 
Uppemot tusen torp fanns i 
skogsmarken, oftast på ofri 
grund på bolagets marker. Man 
kan se på kartor från 1800-talet 
slut var de öppna markerna 
kring skogstorpen var belägna. 
Även egnahem – bondeägda 
hemman - nere i dalgångarna 
hade en viktig produktionsbas i sätrarna uppe i skogen dit djuren bufördes på våren. 
Befolkningsökningen medförde brist på jord kring hemmanet, och bönder bosatte sig nu 
permanent uppe på sätern. 

Vid slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var landsbygdsbefolkningen som störst. I 
dalgångarna utvidgades jordbruksmarken genom nyodling och skogsbetet var omfattande. 
Torp och sätrar utvidgades. Kolningen, timmeruttaget och behovet av ved gjorde att den 
ursprungliga skogen endast fanns kvar vid de allra mest svårtillgängliga branterna.  

Denna epok i Hagfors historia är svälten och fattigdomens epok. Laxen försvann genom 
regleringen. Älgen var sällsynt. All mark som gick att använda till foder till djuren slogs, 
även diken inne i Hagfors tätort. Dåliga år, då höet ruttnade på hässjorna och potatis slogs 
ut av bladmögel, fick bonden bära ut kreaturen på våren - svälten slog hårt mot en 
befolkning som inte hade några marginaler. På 1800-talet och i början av 1900-talet sker 
därför utvandring från landsbygden till Amerika. 

HAGFORS JÄRNVERK, JÄRNVÄG, ELKRAFT OCH KRAFTLEDNINGAR 

Den tekniska utvecklingen av järnframställning var inte särskilt stor före 1830-talet. Det 
rullade på i upptrampade spår. Därefter kom snabba förändringar. Detta var mycket en 
konsekvens av kunskapen att tekniskt tämja kraften i de större forsarna samt nya metoder 
för götstålsframställning. Bessemer- och Martinprocesserna sparade kol och arbetare. 
Revolutionen inom kommunikationerna med järnvägar och kanaler gynnade de bruk som 
var mest fördelaktigt lokaliserade ur transportsynpunkt och hade god tillgång till vattenkraft. 
Huvudorsaken till den snabba utvecklingen låg dock i att staten slopade de restriktioner 
som fanns för smidet. Det fanns inte ekonomiska incitament att förändra tekniken så länge 
som privilegiet för bruken var begränsat. Samtidigt som dessa restriktioner försvann så tog 
utvecklingen ett snabbt skutt framåt. Detta resulterade i ”den stora bruksdöden”. 
Verksamheten i Uddeholmsbolagets alla hyttor och bruk i utmarken koncentrerades under 
de senaste decennierna av 1800-talet till Hagfors järnverk. 

Figur 9 Svennsätern vid Väjån. Foto A Sjörs 2010 
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Hagfors järnverk klarade av en produktion många gånger större än den som de nedlagda 
hade kunnat producera. Arbetstillfällen försvann i de nedlagda bruken och hyttorna – men 
en okänd arbetare fångade tiden bra med följande ord: "Vi sjunker med järnet men flyter på 
träet" – även skogsindustrin utvecklades snabbt med pappersframställning och 
moderniserade ångsågar. 

Sulfatmassefabrik anlades i Stjärnsfors år 1889 och en sulfitmassefabrik i Årås år 1894. De 
blev inte långvarigt - redan tidigt på 1900-talet flyttade massaindustrin till Skoghall, där det 
redan fanns ett sågverk. Sannolikt påskyndades detta av att Åråsfabriken brann ner. 

På samma bolagsstämma år 1873 som beslutade om anläggandet av Hagfors Järnverk 
beslöts också att bygga en järnväg, som med tiden blev Nordmark Klarälvens Järnvägar, 
NKlJ. Huvudsyftet med denna var i början att transportera malm, träkol och kalk till det nya 
järnverket, men den anslöt också Hagfors med Filipstad och Karlstad med både gods- och 
persontrafik. Denna järnväg kom att revolutionera transporterna och vattenvägarnas 
betydelse avtog – även om flottningen fortsatte. Den var för sin tid en mycket modern 
järnväg trots att den var smalspårig, 891 millimeter bred. Den elektrifierades redan åren 
1920-21, cirka fem år innan sträckan Stockholm – Göteborg. Trafiken på NKlJ lades ner år 
1990, främst på grund av konkurrensen från landsvägstrafiken. Persontrafiken upphörde 
redan år 1966. 

Bolaget planerade även kraftverk för försörjning till egna järnverk, järnväg och 
massaindustrin i Skoghall. Klarälven var sedan medeltiden lagstadgad kungsådra – vilket 
innebar förbud mot att stänga farled och hindra fiskens vandring. Staten krävde därför 
åtgärder från bolaget för den vandrade fisken i de domar som reglerar alla kraftverk i 
Klarälven – vilket resulterade i de omfattande fiskodlings-åtgärder som kraftbolaget 

bekostar – vi har att tacka 
medeltida landskapslagar att 
Klarälvslaxen idag finns kvar! 

Forshults kraftstation byggdes 
1911. 1912 var kraftledningen 
(reglerbar mellan 50-100 V) mellan 
Forshult och Hagfors klar, 
samtidigt med den första elektriska 
masugnen i Hagfors Järnverk. Kort 
tid efter det byggdes en 
kraftledning från Forshult ner till 
Skoghall. Kraftledningarna var ett 
nytt inslag i människornas 
landskapsbild.  

Strax efter första världskriget 
byggdes flera mindre 
elkraftstationer för lokalt bruk i 
många mindre samhällen - 
utvecklingen påskyndades av den 
brist på lysfotogen som uppstod 
under kriget. Ett av de minsta var 
det lysverk som låg vid Stora 
Örsjöns utloppsälv vilket försåg 
Knoände med sitt första elljus. 

Klarälven var fortfarande oreglerad, och vattenföringen varierade stark mellan vårflod och 
lägsta vattenföring under vintern. Detta medförde stora nackdelar för de kraftverk som 
planerades i Klarälven. För att få bästa produktionsförhållanden vill man ha ett jämnare 
flöde. Det största biflödet på den svenska sidan är Uvån, där det redan fanns otaliga 
dammar för flottning. Här skapades de möjligheter till magasinering av vatten till vinterbruk 
som krävdes. Givetvis ville man samtidigt nyttja den stora fallhöjden i Uvåsystemet till 
elproduktion.  

Figur 10 Kraftstationerna längs Klarälven inom Hagfors 
kommuns gränser. 
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Malta togs i bruk 1914, vatten leddes via kanal i Geijersholm till en tub med fallhöjd 28 m. 
De största sjöarna Knon och Nain skulle bli de första magasinen med egna kraftverk. I 
början av 1900-talet genomfördes en stor och omfattande omledning av Nains utflöde via 
Vallakanalen till Knon med syfte att nyttja fallhöjden vid Knon även för Nains vatten. Båda 
kraftverket togs i bruk 1916. Genom regleringen av Uvåsystemets alla större sjöar vilket 
genomfördes under tidigt 1900-tal, kunde man garantera bättre produktionsvillkor i Klar-
älvens kraftstationer.  

Efter Forshult, byggdes Krakerud 1917-21 och Råda kraftstation 1937, vilket medförde en 
dämning av vattennivån i hela det stora sjösystemet Grässjön-Lidsjön-Rådasjön. Man 
dämde därmed över den tidigare forssträckan vid Årosälven, där tidigare Årås sulfitfabrik 
legat. Höjningen av det stora sjösystemet är dock måttligt, och någon större variation i 
sjöarnas nivåer tilläts inte. Från Krakerud matades NKlJ:s järnväg med ca 3 GWh per år via 
enfasström. År 1940 byggdes Skymnäs kraftstation, Skogaforsen var klar 1943 och då 
Edsforsens kraftstation byggdes 1949 var den sista forsen i Klarälven inom vår kommun 
utnyttjad till kraftproduktion.  

För att kunna utnyttja hela fallsträckan vid Edsforsen planerades en utvidgning av det 
befintliga invallningssystemet med skyddsvallar, dränering och pumpstationer för skydd av 
bebyggelse och jordbruksmark mot översvämning från Edebäck upp mot Ekshärad. Frågan 
om höjning av dämningen togs upp först 1986. Detta motsade sig befolkningen, då man 
befarade att den korttidsreglering som avsågs, skulle ge erosionsskador i älvbrinkarna. 
Klarälvens mellan Edebäck och Höljes är idag skyddad mot kraftutbyggnad enligt kapitel 4 
§ 6 Miljöbalken.  

Hagfors elkraftverk byggdes 1931. Hagfors järnverk nyttjade länge direktkraft från Uvån 
genom vattenturbiner till vissa äldre valsverk. Det dröjde ända in på 1950-talet innan de då 
nybyggda valsverken elektrifierades.  

Klarälvsstationerna svarade för grundbelastningen i nätet, medan Uvåsystemet skulle ge el 
under toppbelastning och fungera som utfyllnadsproduktion vid Klarälvens lågvatten. För 
att optimera produktionen genomfördes i mitten av 1900-talet ytterligare reglering av de 
större sjöarna i Uvåsystemet. Storsjön och Deglunden reglerades kraftigare genom att en 
ny lägsta nivå tillskapades genom bl.a. tunnlar i berget. Genom den ökande 

Figur 11 Forshult byggd 1911 firar hundraårsjubileum år 2011! Foto Leif Kuhlin, www-kuhlin.se 
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magasinvolymen kunde avtappningen på vintern öka så mycket att de tidigare byggda 
vattenkraftverken i Uvån byggdes om med fördubblad effekt.  

Sedan 1950-talet har ingen dom av större betydelse gällande reglering eller inrättande av 
nya kraftverk skett inom kommunen. Däremot har Klarälven förändrats genom bygget av 
Höljesdammen och regleringarna av biflöden Tåsan (sjön Tisjön) och Letten. Uvå-
systemets betydelse som utjämningsmagasin till Klarälvens kraftverk minskade. 

Tabell 2 Kraftverk i Klarälven i Hagfors kommun 

Kraftverk i Klarälven Effekt MW Fallhöjd  Normal årsproduktion GWh 

Edsforsen  9 7 m 50 

Skogaforsen  15 11 m 80 

Krakerud 14 12 m 115 

Forshult  20 12 m 126 

Skymnäsforsen  17 12 m 110 

Klarälven Hagfors kommun summa 75 54 m 481 

 

Tabell 3 Övriga kraftverk i Hagfors kommun. 

Kraftverk  Effekt MW Fallhöjd  Normal årsproduktion GWh 

Nain  7,0 47 m 26,5 

Knon  6,0 31 m 24,0 

Laggåsen  1,8 42 m 3,5 

Traneberg   0,9 20 m 1,5 

Malta  6,2 29 m 26,5 

Hagforsen  5,7 23 m 21,5 

Stjärn  1,9 8 m 8,5 

Råda Uvåsystemet  2,0 6 m 8,0 

Summa Uvåsystemet C:a 30 C:a 210 m C:a 120 

Halgån 0,8 ? 2,6 

Forshults kvarn Lovisebergsälven  0,1 5 m 0,2 

Solberg, Gröckesälven  0,1 ? ? 

Hagfors kommun summa 32,5  C:a 123 

 

2009 års producerades 650 GWh el från vattenkraft. År 2009 förbrukade abonnenter i 
Hagfors kommun 288 GWh el. Kommunen är alltså självförsörjande på förnyelsebar el och 
levererar till övriga Sverige!  

TRAKTSKOGSBRUK, SKOGSBILVÄGAR OCH MÖNSTERGÅRDAR 

Skogsbrukets teknikförändring på 1900-talet med traktskogsbruk (hyggen), maskiner som 
tar sig fram nästan överallt och upptagande av skogsbilvägar har medfört att nästan all 
skogsmark i vår kommun blev tillgänglig för ett rationellt skogsbruk. En trädartsförändring 
har även skett, mot mer granskog och inplanterade arter som contortatall. Hänsyn till 
naturvärden och friluftsliv var vid början av denna teknikförändring minimal, och detta 
medförde en förändring i skogsvårdslagen, där miljömål numera är likvärdigt 
produktionsmål (1993).   

Efter krigsåren förändras skogslandskapet även på annat sätt – torparna eller deras barn 
flyttade in till moderna skogsarbetarbyar som bolaget anlade – Gumhöjden, Mangstorp, 
Brunnberg och Gustav Adolf. Och flytten gick även in till tätorten Hagfors, som stadigt 
ökade sin befolkning fram till 1980. 

Nya kraftfullare redskap och nya brukningsmetoder lade grunden till en utveckling mot det 
moderna jordbruket. Storjordbruk som Uddeholm, Lakenegård och Förskefors gård ägdes 
och drevs av Uddeholmsbolaget och odlingsmetoder i dessa gårdar spreds sig vidare till 
hemmansägaren. Ängar och hagar började alltmer ersättas av odlade slåtter- och 
betesvallar. Sätrarna förlorade sin funktion, då tillräckligt med foder kunde produceras vid 
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hemmagården. Några av ängsmarkerna blev dock betesmarker och de flesta av våra idag 
kvarvarande, artrika hagmarker har en förhistoria som slåtterängar. 

Under 1900-talets slut sker en kraftig minskning av jordbruket. Jordbruksmarken i Hagfors 
kommun har minskat med 50 procent sedan slutet av 1950-talet. Den odlade marken är 
idag nästan helt koncentrerad till dalgångarna. 

VÅR TIDS UTMANINGAR 

Vår tid utmärks av en vilja att restaurera och återskapa delar av det landskap som har 
försvunnit med syfte att ge de hotade arterna sin livsmiljö tillbaka och ge människan 
möjlighet att uppleva en del av sin historia. Kunskapen om komplexiteten i naturens 
kretslopp och människans beroende av dessa, har bidragit med en medvetenhet om att 
mångfalden i naturen är en förutsättning för välstånd och utveckling, globalt och lokalt.   

Kommunen deltar med andra aktörer för att utveckla, skydda och skapa intresse för 
Klarälven som är vårt största riksintresse. Återställande av flottledsrensning, borttagande 
av en del vandringshinder och en mer anpassad reglering är helt nödvändigt för att 
kommunens sjöar ska uppnå god ekologisk status enligt beslut om miljökvalitetsnormer för 
vatten, se vidare kapitel Sjöar och vattendrag. Detta arbete kommer att intensifieras under 
det närmaste årtiondet. Kalkning kommer att fortsätta i några decennier till, sannolikt med 
en inriktning mot mer riktade kalkningsinsatser i de vattenområden som idag klassas som 
försurningspåverkade. 

Klimatförändringar kommer sannolikt att innebära en ökad produktion i skogen och nya 
trädslag. Framtidens skogsbruk står inför stora förändringar – och om skogsbruket kan 
bedrivas med ett landskapsekologiskt synsätt med ett mer mångformigt bruk som 
efterliknar skogens naturliga processer kan den biologiska mångfalden i skogen bevaras 
och utvecklas. 

Våtmarker i skogslandskapet är den biotop som påverkats minst sedan järnåldern. I dag är 
vi medvetna om våtmarkernas vattenmagasinerande funktion i naturen, vilket till viss del 
kan motverka effekter av kraftiga skyfall. Hur klimatförändringar påverkar våtmarkerna är 
ännu okänt.  

Den förändring som sker i jordbruket med mer ekologisk odling är mycket lovande. 
Gårdarna i Hagfors har en stor potential då jordarna är utan bekämpningsmedelsrester. 
Brukningsenheterna är små och mångformiga. Om det moderna jordbruket kan utvecklas 
mot t.ex. ekologisk köttproduktion kan landskapet åter öppnas, både i dalgångarna och i 
skogslandskapet.  

Om ingen trendvändning sker kommer de flesta av kommunens ängs- och hagmarker i 
skogslandskapet - med sin långa historia och sin stora betydelse för bygdens folk - i stort 
sett vara borta inom ett decennium. Ny teknik som efterliknar gamla brukningsmetoder 
kombinerat med statliga styrmedel kan göra det möjligt att återskapa dessa hotade miljöer, 
och ge näringen en nystart. 



Tematiskt tillägg till ÖP 2002 Hagfors kommuns naturvårdsplan fastställd 2011-06-27 

Sid 24/108 

KAPITEL 4. BIOLOGISK MÅNGFALD, NATURVÅRD OCH  
FRILUFTSLIV 

Biologisk mångfald är livet på jorden i dess helhet och i alla dess former. Biologisk 
mångfald är den variationsrikedom som finns bland alla levande organismer, inom arter och 
i ekosystem

5
. Under miljarder år har det tillkommit och försvunnit arter från jorden. Arterna 

har anpassats till sin specifika miljö i samspel och konkurrens med artfränder och andra 
arter, vilket gjort att de har utvecklat egenskaper som gjort dem livskraftiga i sin specifika 
miljö.  

Naturvård handlar om att bevara grunden för allt levande genom att skydda värdefulla 
områden och arter och hållbart nyttja naturen och det som naturen ger. Fungerande 
ekosystem är en förutsättning för samhällsutveckling på global och lokal nivå.  

På 1980-talet ökade den allmänna medvetenheten om hoten mot den biologiska 
mångfalden, och genom FN-konferensen i Rio de Janeiro i början av 1990-talet och 
riksdagens miljömålsbeslut i slutet av samma årtionde riktades uppmärksamheten mot att 
skydda natur för mångfaldens skull. Genom regeringens naturvårdsskrivelse 2001 lyftes 
även naturens sociala värden fram. 

VIKTEN AV ATT BEVARA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN 

Människan är beroende av naturen, naturens kretslopp och dess produkter och tjänster. 
Naturen driver runt jordens grundläggande kretslopp utan vilka inget liv skulle kunna 
existera. Naturen renar luft och vatten och bryter ner organiskt material. Naturen ger mat, 
husrum, mediciner och upplevelser. Mångfald av grödor, många fiskarter i en sjö och en 
olikformad skog leder till att naturen bättre klarar påfrestningar. För att en art ska klara sig 
från utrotning krävs en genvariation som fås av mängden individer av arten.  

Det finns olika motiv till varför naturvård ska bedrivas och varför den biologiska mångfalden 
ska bevaras. Nedan beskrivs fyra viktiga orsaker. 

Ekosystemtjänster 

Den biologiska mångfalden är förutsättning för upprätthållande av ekologiska system som 
människan är beroende av. Ekosystemtjänster är de varor och tjänster som människan får 
alldeles gratis. Ekosystemtjänster är mikroorganismernas nedbrytning av dött biologiska 
material och frigörelse av näringsämnen, fotosyntesens roll i kretslopp och nedbrytning av 
föroreningar i luft, mark och vatten. Bipollinering, jakt och fiske, naturupplevelser och 
rekreation är andra exempel på ”gratis” ekosystemtjänster.  

Försörjning och välstånd 

Människan är beroende av produkter från naturen för sin överlevnad. Vi kan fortfarande 
finna arter eller gener som kan användas till mediciner, mat, industriprodukter och 
växtförädling. Studier av naturen och olika livsprocesser ger upphov till såväl nya tekniska 
uppfinningar som ny råvara. Inom läkemedelsindustri och jordbruk är gener den yttersta 
råvaran för den bioteknik som tillämpas.  

Estetiska värden 

Naturen och dess arter har alltid varit en källa till kreativitet och inspiration, vilket bland 
annat syns i konst och litteratur. Den bidrar till vårt kulturarv och till vår livskvalitet. Naturen 
ger utrymme för friluftsliv och rekreation, vilket befrämjar hälsa och bidrar till en sänkt 
stressnivå.  

Etiska och existentiella värden 

All den mångfald som finns är ett resultat av miljarder år av evolution. De etiska värdena 
handlar om att arter har egen rätt att leva och att människan inte har rätt att utarma 
naturresurserna. Vi har ett ansvar att förvalta den biologiska mångfalden och lämna den 
vidare till kommande generationer. Människan är också en del av mångfalden. Genom att 
betrakta och utforska livets mekanismer och utveckling kan vi bättre förstå vår egen roll i 
tillvaron. 

  
                                                      
5
 Sammandrag av definition i Konventionen om biologisk mångfald, www.biodiv.se,  

http://www.biodiv.se/
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ANSVARSFÖRDELNING AV NATURVÅRDSARBETET 

NATIONELL NIVÅ 

Riksdagen har beslutat om de 16 miljökvalitetsmålen (se KAPITEL 6) för en hållbar 
utveckling. Regeringen har utsett en ansvarig myndighet för varje mål. Naturvårdsverket är 
den myndighet som har till uppdrag att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs, och 
utformar lagar och förordningar som långsiktigt och förebyggande ska garantera en hållbar 
samhällsutveckling. Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för områdesskydd enligt 7 
kap. Miljöbalken. Skogsstyrelsen ansvarar för att naturresursen skogen ger en uthållig god 
avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen är den centrala 
myndigheten för bildande av biotopskyddsområden i skogsmark. Skogsstyrelsen arbetar 
även med frågor kring skogens värden för rekreation och friluftsliv. Vattenmyndigheterna 
har det övergripande ansvaret för att besluta om miljökvalitetsnormer för vatten och utforma 
åtgärdsprogram med syfte att vattenförekomster ska uppnå god ekologisk status i enlighet 
med vattendirektivet. Jordbruksverket är myndighet för jordbruks- och livsmedelspolitik och 
har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Boverket är förvaltningsmyndighet 
för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk 
planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Fiskeriverket är 
myndigheten som ansvar för bevarande och nyttjande av Sveriges fiskresurser. 

REGIONAL NIVÅ 

Länsstyrelserna är regeringens förlängda arm med ansvar för att det nationella miljöarbetet 
implementeras regionalt. Skogsstyrelsen är indelad i distrikt där Hagfors kommun tillhör 
östra Värmland med ansvar för sektor skog i vår kommun. Västerhavets Vattenmyndighet 
har ett sekretariat i Värmland som ansvarar för bland annat Klarälvens avrinningsområde. 

LOKAL NIVÅ 

Kommen har ansvar för att översätta de nationella miljökvalitetsmålen till lokala mål. Detta 
har Hagfors kommun gjort i översiktsplanen 2002. Kommunen har planeringsansvar över 
mark och vatten vilket innebär en skyldighet att vid all planering ta hänsyn till de 
naturvärden som pekas ut i naturvårdsplanen.  

Vattendirektivet ålägger kommunen att utveckla sin översikts- och detaljplaneläggning så 
att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna uppnås och inte överskrids. Detta ska 
enligt vattenmyndigheten ske genom att kommunen ska utveckla sin fysiska planering så 
att den medverkar till att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås. Denna naturvårdsplan 
har tagit fasta på de nya kraven i vattendirektiven. I naturvårdsplanen finns en utförlig 
beskrivning av vattenförekomsterna, deras status samt kommunens prioritering i arbetet för 
att uppnå godkänd ekologisk status i våra vatten. Kommunen har ambitionen att kravet på 
en lokal vattenplanering är uppnått genom denna naturvårdsplan. 

NATURVÅRD OCH FRILUFTSLIV 

Att nyttja naturen för friluftsliv och rekreation är enkelt i Hagfors kommun. Det är aldrig långt 
till skogen eller till sjön!  Att lyfta friluftsliv och rekreation i den kommunala planeringen är 
viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, då en av de vanligaste orsakerna till ohälsa och för tidig 
död är bristen på fysisk aktivitet. Genom att vistas i naturen minskar stressnivån, 
blodtrycket sjunker och det skapar förutsättningar för en bättre hälsa. Skola och hälsovård 
nyttjar redan idag naturen som resurs, klassrum, för fysisk aktivitet på recept eller liknande, 
men fler utvecklingsmöjligheter finns. När människor vistas i naturen ökar deras vilja att 
värna och skydda värdefull natur och biologisk mångfald. Även förståelsen för hur 
människan har använt sig av och därmed påverkat naturen i ett kulturhistoriskt perspektiv 
ger oss en kunskap som är viktig för en hållbar samhällsutveckling.  

Genom att Hagfors kommun i översiktsplaneringen värnar friluftslivets intressen i så väl 
tätortsnära natur som i mer avlägsen, kan både företagande och besöksnäringen gynnas. 
Friluftsliv ger en god möjlighet att skapa gemenskap mellan människor med olika bakgrund. 
Att utveckla fisket i kommunen, särskilt i Klarälven och dess större biflöden är prioriterat. 
För att uppnå målen med tillgänglighet och ökade naturvärden i tätortsnära skog krävs en 
bra dialog med berörda markägare.  
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2010 blev Hagfors kommun av Naturskyddsföreningen utsedd som näst bästa kommun i 
landet med att arbeta med tätortsnära natur. Skolan utnyttjar den tätortsnära skogen 
regelbundet i undervisningen och som lek- och motionsområden. Utöver att identifiera 
tätortsnära skog har kommunen tillsammans med andra kommer i Värmland iordningställt 
Klarälvsbanan, en cykelled som går från Uddeholm till Karlstad, en sträcka på nio mil. 
Dessutom arbetar kommunen aktivt för att förbättra gång- och cykelbanorna i tätorterna i 
kommunen.  

Vandring, bär- och svampplockning, jakt och fiske är viktigt för kommunens invånare och 
besökare. Tillgången till bär och svamp är god och skyddad i allemansrätten. Under de 
senaste decennierna har fokus lagts på att jakt och fiske ska bedrivas på ett långsiktigt 
hållbart sätt, med stabila vilt- och fiskestammar. Jakt och fiske hanteras av respektive jakt- 
eller fiskevårdsområde. På marker där bolaget är ensam markägare finns jakt- och 
fiskeföreningar. Bergvik Skog har avsatt områden och fiskesjöar för egen jakt och fiske.  

På kommunens hemsida är naturreservaten och andra värdefulla naturområden beskrivna, 
i syfte att sprida kunskap och därmed öka antalet besök. 

Kommunen deltar aktivt i projekt rörande riksintresset Klarälven och utvecklande av dess 
unika arter och miljöer. Många turistföretag har sin näring kopplat till Klarälven och flera 
bedriver en väl utvecklat turism med bland annat flottfärder. Klarälven har potential att 
utvecklas även till en gott fiskevatten, en av målsättningarna i det stora interregprojektet 
Laxens fria gång i Klarälven/Trysilälven som ska pågå under 2011-2013 där Hagfors 
kommun och Klarälvens vattenråd är deltagare. 

KAPITEL 5. OMRÅDESSKYDD 

I detta kapitel beskrivs de lagar som reglerar arbetet för att en ekologisk hållbar 
samhällsutveckling ska uppnås. Här beskrivs även vilka områden i kommunen som är 
skyddade under respektive skyddsform. 

INTERNATIONELLA KONVENTIONER  

Viktiga internationella konventioner som berör naturvården är; Bernkonventionen, 
Bonnkonventionen, Ramsarkonventionen, Washingtonkonventionen (CITES), World 
Heritage Convention, Agenda 21, Skogsprinciperna och Konventionen om biologisk 
mångfald. Sverige har skrivit under dessa, vilket innebär åtaganden på både EU-nivå och 
nationell nivå. 

Konventionen om biologisk mångfald 

Konventionen om biologisk mångfald är den viktigaste för naturvården. Målet med 
konventionen är att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt samt 
att fördela nyttan som uppstår vid utnyttjandet av genetiska resurser på ett rättvist sätt. 
Syftet är att få ett helhetsgrepp om de problem som uppstår i samband med nyttjandet av 
levande naturresurser. 192 länder har ratificerat konventionen om biologisk mångfald och 
därmed åtagit sig att bevara och hållbart nyttja naturen.  

EU-LAGSTIFTNING 

Fågeldirektivet och Habitatdirektivet är de två direktiv som är grunden för EU:s 
naturvårdspolitik. Båda handlar om hejda förlusten av växter och djur samt att skydda 
deras livsmiljöer. Nätverket Natura 2000 är en del av genomförandet av dessa direktiv. 

Ramdirektivet för vatten är EU:s styrdokument för vattenpolitiskt samarbete. 
Vattendirektivet har sin grund i en insikt om att Europa måste vårda sina vattenresurser 
bättre om inte framtida generationer ska få sänkt levnadsstandard. Sverige är indelat i fem 
distrikt, där Värmland tillhör Västerhavets vattendistrikt. Länsstyrelsen Västra Götalands län 
är vattenmyndighet för Västerhavet. Hagfors kommun tillhör till största delen Klarälvens 
avrinningsområde. 

SVENSK LAGSTIFTNING OCH ALLEMANSRÄTT 

I Sverige är det framförallt miljöbalken som reglerar naturvården. Även plan- och 
bygglagen, skogsvårdslagen och jaktlagen reglerar arbetet med biologisk mångfald. 
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Miljöbalken 

Miljöbalken (MB) trädde ikraft 1999 och sexton tidigare miljölagstiftningar upphävdes och 
blev en. Lagen är en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar 
utveckling. Det genom miljöbalken som lagstöd finns för inrättande av olika typer av 
områdesskydd. 

Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (PBL) trädde ikraft 1987 och är det centrala regelverket för plan- och 
byggområdet. Lagen innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och vatten och 
om byggande. Syftet är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer. När kommunen rättsligt vill fastslå hur 
bebyggelse ska utformas används detaljplanen. Här ska områdets tillgång och påverkan på 
naturmiljön beskrivas. Även vid bygglovsprövning ska hänsyn tas till naturmiljön.  

Översiktsplan 

PBL innehåller ett antal verktyg för planering. Ett av de viktigaste är kommunens 
översiktsplan (ÖP). ÖP ska redovisa hur kommunen tänker använda mark- och 
vattenområdena inom kommunen. Vidare ska den visa hur bebyggelse ska utvecklas och 
bevaras, hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer iakttas. ÖP är inte 
rättsligt bindande utan ska vara vägledande för andra planer och beslut. Kommunen ska 
minst en gång varje mandatperiod se över ÖP så att den hålls aktuell. Hagfors kommuns 
översiktsplan beslutades 2002 och har inte uppdaterats sedan dess. 

Tematiska tillägg till översiktsplanen 

För att belysa ett särskilt område som är viktigt för kommunen övergripande planering kan 
kommunen ta fram tematiska tillägg till ÖP. Ett tematiskt tillägg ska fungera som ett 
komplement till den kommunomfattande översiktsplanen och har juridiskt samma status 
som översiktsplanen, och ska uppdateras en gång per mandatperiod. Tre tematiska tillägg 
till översiktsplanen är under upprättande: Vindkraftsplan, denna naturvårdsplan samt en 
strandskyddsplan. 

Skogsvårdslagen 

Skogsvårdslagen trädde ikraft 1979 och anger bestämmelser för hur skogsbruket ska 
skötas. Lagen anger bland annat att hänsyn till natur- och kulturmiljön måste tas. År 1993 
likställdes produktionsmål med miljömål i skogsvårdslagen. Hänsyn måste tas för att 
bevara biologisk mångfald.  

Jaktlagen 

Jaktlagen reglerar när, var och hur jakt får bedrivas. Lagen innefattar endast vilt, vilket 
definieras som vilda däggdjur och fåglar. För andra arter gäller artskyddsförordningen. 

Med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja 
vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg. 
Allt vilt är fredat (gäller även deras ägg och bon) och får inte ofredas eller förföljas annat än 
vid jakt. Det får med andra ord endast jagas om det tillåts enligt jaktlagen. 

Allemansrätten 

Att inte störa - inte förstöra sammanfattar Naturvårdsverket allemansrätten, en för Sverige 
unik oskriven lag som handlar om att visa hänsyn och ta ansvar för naturen. Allemansrätten 
skrevs in i grundlagen 1994 och säger att ”alla skall ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten”. Allemansrätten är inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Alla ska 
kunna röra sig fritt i naturen, men den som gör det är skyldig att ta ansvar för natur och 
djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Exempelvis är det tillåtet att 
gå, cykla, rida, åka skidor eller tillfälligt vistas i naturen om man inte riskerar att skada 
grödor, skogsplantering eller annan känslig mark. Hemfriden måste respekteras och man 
får inte passera eller vistas på privat tomt. Det är tillåtet att slå upp ett tält något dygn om 
det inte görs på odlingsmark eller nära boningshus. Skräp måste alltid plockas upp och 
medtas, eld får bara göras upp om det inte är någon fara för brand. Det är inte tillåtet att ta 
kvistar, grenar, näver eller bark från växande träd och inte heller fridlysta växter. Däremot 
är det tillåtet att plocka vilda blommar, bär, svamp och nedfallna grenar.  
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RIKSINTRESSEN  

Områden som är skyddade som riksintresse representerar stommen i den svenska naturen 
och utgör de mest värdefulla områdena i ett nationellt perspektiv. Dessa regleras i MB kap 
3 och 4. Områden som är utpekade som riksintressen för naturvård, kulturmiljövård eller 
friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturen eller kulturmiljön. De 
skyddade värdens ska hanteras i planfrågor med särskild hänsyn.  

Utöver de som listas nedan är även riksväg 62, Klarälvsvägen ett riksintresse. 

Tabell 4 Riksintressen i Hagfors kommun. Inom riksintresset Klarälven-Sunnemodalen finns 15 
mindre utpekade områden, särskilt värdefulla för naturvården, vilka listas var för sig i tabellen. 
 

Riksintresse 
för 

Namn  Areal 
(ha) 

Objekt 
nr 

 Klarälvdalen    

Naturvård Halgådeltat-Loken Avsnörd meanderslinga, fossilt strandhak, vattenfall,  
kanjon, raviner, lövsumpskog. 

 

986 2 

Naturvård Västra Tönnettjärn Avsnörd meanderbåge.  
Fågellokal 

 

34 3 

Naturvård Östra Tönnettjärn Avsnörd meanderbåge. Fågellokal 41 4 

Naturvård Lillälven Gammal älvfåra, älvängar, lövskog. 120 5 

Naturvård Sälgberget Bergsbrant med kala klippor, tallnaturskog 
med lövinslag. 

115 6 

Naturvård Ginbergsängen Naturreservat, naturskogsartad 
lövsumpskog. 

126 7 

Naturvård Acksjöälven Ravin, lövskog. 61 8 

Naturvård Bergsängstjärn Avsnörd meanderbåge, lövskog. 66 9 

Naturvård Kroppmossen Ensidig excentrisk mosse med gölar och 
kärr. 

72 10 

Naturvård Klarälvdalen-Skymnäs Dalgång med meander, tidvis 
översvämmade lövskogar och 
odlingslandskap. 

1 634 11 

Skyddade  
vattendrag 

Klarälven norr Edebäck 
Skydd enl. MB kap 4 § 
6 

Vattenkraftverk samt vattenreglering eller 
vattenöverledning för kraftändamål får inte 
utföras i älvsträckan mellan Höljes och 
Edebäck.  

 1 

Friluftsliv Klarälvdalen norr 
Edebäck 

Naturstudier, kanotning, sportfiske och 
vandring 

23 865  

 Sunnemodalen    

Naturvård Årosälven Förbindelse mellan Rådasjön och Klarälven. 60 12 

Naturvård Krediten Parkartat tallbestånd med grova 
dimensioner. 

6 13 

Naturvård Rissäter Bäckdal med gammal lövskog, rik flora. 33 14 

Naturvård Lidsberget Brant randberg 58 15 

Naturvård Mobäcken Bäckdal med rik flora. 34 16 

Naturvård Hyttdalen Ravin med hyttmiljö. 78 17 

Kulturmiljö
vård 

Uddeholm Herrgård, kyrka, brukssamhälle 166  

 Övrig kommun    

Naturvård Råda stormosse Mosse med många gölar. 338 62 

Naturvård Malmbackarna-Snåret Odlingslandskap. 7 56 

Naturvård Brunnberg Odlingslandskap. 29 34 

Naturvård Fräkensjömyrarna Myrkomplex. 3 314 60 

Naturvård Stormossen ost 
Gräsmangen 

Mosse med många gölar.  20 

Naturvård Brattforsheden Israndsdelta  18,19 
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Figur 12 Riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturvård i Hagfors kommun 
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LOKALA MILJÖMÅL RIKSINTRESSEN 

Kommunen har i översiktsplanen 200 beskrivit vikten av att utveckla och marknadsföra 
våra riksintressen. I översiktsplanen 2002 antogs lokala mål för att utveckla riksintressen i 
kapitel 10.4 Riksintressen. Dessa utvärderas i KAPITEL 14. Några mål kvarstår eller är 
delvis omformulerade. 

Tabell 5 Delmål riksintressen 

Delmål Strategi för att uppnå delmålet Ansvarig 

 
Hagfors kommun ska verka för att 
utveckla arbetet kring 
riksintresseområdena på så sätt att 
deras värde blir bevarade, välkända 
och kan marknadsföras. Detta bör ske i 
regional samverkan. (Mål i ÖP) 

 
Kommunen bör framställa ett lättillgängligt 
informationsmaterial om Klarälvens geologiska 
historia och korvsjöarnas olika 
utvecklingsstadier. Projekt med fokus på 
marknadsföring på helheten Riksintresse 
Klarälvdalen bör initieras/stödjas. 
 

 
Tekniska 
enheten 
Utvecklings-
enheten 

Kommunen ska verka för att stora 
ansträngningar görs för att 
kulturlandskapet i riksintresseområden 
hålls öppet genom fortsatt jordbruk 
(Mål i ÖP) 
 

Öppet jordbrukslandskap i 
Klarälvdalen/Sunnemodalen ska uppnås 
genom initierande av samverkansgrupper och 
annat stöd till jordbruksföretagare. 
 

Utvecklings-
enheten 

Kommunen bör verka för att 
naturvärden inom reservatsområden 
och Natura 2000 områden blir 
tillgängliga för en bredare allmänhet 
(Omformulerat mål från ÖP) 
 

Utveckling av vildmarks- och äventyrsturism 
ska stödjas och marknadsföras bland annat på 
kommunens hemsida. 

Tekniska 
enheten 
Utvecklings-
enheten 

 

 

 

 

  

Figur 13 Visionsbild för projektet- Laxens fria gång i Klarälven och 
Trysilälven Foto Stefan Sjödin, Fortum 2009 
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SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT MILJÖBALKEN 7 KAPITLET 

NATIONALPARK  

En nationalpark syftar till att bevara ett större sammanhängande område av viss 
landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. Staten äger all 
mark i en nationalpark. Det finns det ingen nationalpark i Hagfors eller Värmland.  

NATURRESERVAT 

Ett mark- eller vattenområde kan 
skyddas som naturreservat ur 
flera syften, att bevara den 
biologiska mångfalden, vårda 
och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose 
behov för friluftslivet eller att ett 
område som behövs för att 
skydda, återställa eller nyskapa 
värdefulla naturmiljöer eller 
livsmiljöer för skyddsvärda arter. 
Länsstyrelsen eller kommunen 
fattar beslut om naturreservat. I 
dessa kan det finnas 
inskränkningar i rätten att 
använda marken för att uppnå 
syftet. I Hagfors kommun finns 
det sex naturreservat. 

Två ytterligare naturreservat 
planeras av länsstyrelsen: 
Dessa är Svartån (ligger inom 
Brattforsheden) samt Bollåsen. 

Kommunen har planer på att 
inrätta naturreservat vid Mana-
Örbäcken, nära Hagfors 
centrum, och har sökt 
statsbidrag för detta. 

 

 

 

Figur 14 Karta: Naturreservat i Hagfors kommun. 

 

Tabell 6 Naturreservat i Hagfors kommun.  

Objekt 
nr 

Naturreservat Naturtyp Area (ha) 

7 Ginbergsängen Meandernäs. Naturskogsartad sumplövskog. 114 

60 Fräkensjömyrarna Myrkomplex med stora flarkmyrar och naturskogar. 
Vildmarkskaraktär 

1 749 

21 Nordsjöskogen Västlig taiga, gransumpskog med naturskogskaraktär 29 

22 Sörskog 
Skallberget 

Urskogslik barrdominerad skog. Höghöjdsskog. 
Hällmark. 

44 

23 Norskog 
Skallberget 

Urskogslik barrdominerad skog Höghöjdsskog. 
Hällmark 

108 

18 Brattforsheden Ett av Sveriges största israndsdelta med omväxlande 
natur. Delas med Filipstad och Karlstads kommuner 

10 428 
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STRANDSKYDDSOMRÅDE  

Sveriges stränder har skyddats sedan 1950-talet genom bestämmelserna om 
strandskyddet. Syftet är att förhindra överexploatering av stränder och bevara 
allmänhetens tillgångar till stränder och vatten för friluftsliv samt att bevara livsmiljöer för 
växt- och djurarter knutna till vatten.  

Det strandskyddade området gäller generellt 100 meter från strandkanten uppå land och ut 
i vattnet. Det inkluderar även undervattensmiljön. En utvidgning av skyddet kan göras upp 
till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften. Kommunen hanterar 
ansökningar om bygglov. Beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan fattas av 
kommunerna. Med den nya strandskyddslagstiftningen som började gälla den 1 juli 2009 
kan kommunerna peka ut områden för landskapsutveckling i strandnära lägen (LIS-
områden) där det ska vara lättare att få dispens. Enligt de nya reglerna återinträder 
strandskyddet då en detaljplan ändras. Länsstyrelsen fattar beslut om dispens och 
upphävande av strandskydd i områden som skyddas enligt 7 kapitlet i miljöbalken. Mer om 
strandskyddsområden och vilka sjöar som har utvidgat strandskydd i Hagfors kommun 
beskrivs i kapitel 7, sid 45. 

 

 

  

Figur 15 Stora Ullen, kommunens vattentäkt. Foto våren 2011 Berth Johansson Accurat Uppsala 



Tematiskt tillägg till ÖP 2002 Hagfors kommuns naturvårdsplan fastställd 2011-06-27 

Sid 33/108 

VATTENSKYDDSOMRÅDE  

Ett mark- eller vattenområde får förklaras som vattenskyddsområde till skydd för grund- 
eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. I 
Hagfors kommun har vattentäkterna Gustavsfors, Stor-Ullen och Sunnemo vattenskydds-
områden. Samtliga kommunala vattentäkter har upprättade vattenskyddsområden. 

Figur 16 Vattenskyddsområden i Hagfors kommun 

 

INTERIMISTISKA FÖRBUD  

När en fråga har väckts om att ett område skall skyddas enl. miljöbalken, får länsstyrelsen 
eller kommunen för viss tid meddela förbud mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd 
som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet.  

KULTURRESERVAT 

Kulturreservat är ett mark- eller vattenområde som skyddas i syfte att vårda och bevara 
värdefulla kulturpräglade landskap. Det finns inga kulturreservat i Hagfors kommun.  

NATURMINNE 

Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturminne, 
om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. I Hagfors finns inga naturminnen, men planer 
finns att några kända stora träd ska få skydd som naturminnen. (Målsättning i 
Naturvårdsplanen)   
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BIOTOPSKYDDSOMRÅDE  

Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter får 
förklaras som biotopskyddsområde. Denna form av skydd gäller, till skillnad mot 
naturvårdsavtal, för all framtid. Biotopskyddsområden upprättas av länsstyrelsen, 
skogsstyrelsen eller kommuner. Biotopskyddsområde är ett lika starkt skydd som 
naturreservat och har samma krav på ersättning till markägaren. Skillnaden är att det har 
en enklare ärendehantering och inte kräver en skötselplan.  

Regeringen har beslutat om generella biotopskyddsområden i jordbruksmarker. Dessa 
nyckelbiotoper är alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten och våtmarker, stenmurar och åkerholmar med en areal av högst 0,5 
ha.  

Skogsstyrelsen har förklara 29 nyckelbiotoper i skogsmark som biotopskyddsområde i 
Hagfors kommun. Se karta Figur 17 och Tabell 7 Tre områden, Ekesberget, Buskesälven 
och Norra Prästgårdstjärn ligger på kommunal mark. 

Tabell 7 Biotopskyddsområden i Hagfors kommun (totala arealen är 86,20 ha). 

Objekt 
nr  

Fastighet Biotoptyp Trädslag Areal 
(ha) 

78 Gräs 5:63>2 Äldre naturskogsartade skogar Barrblandskog 14,3 

78 Tjärn 1:2>1 Urskogsartade bestånd av barrträd Barrblandskog 4,6 

 Björkil 1:4>1 Äldre naturskogsartade skogar Granskog 0,9 

78 Björkil 1:4>2* Äldre naturskogsartade skogar Barrblandskog 0,5 

 Sunnemo-Nore 1:26>4 Äldre naturskogsartade skogar Granskog 1,4 

 Sunnemo-Nore 1:26>1 Ravinskogar i riksintresse 
Sunnemodalen 

Blandad barr- och 
lövskog 

1,2 

31 V Skymnäs 1:262>3 Äldre naturskogsartade skogar Barrblandskog 1,6 

31 V Skymnäs 1:262>3 Äldre naturskogsartade skogar Barrblandskog 0,6 

 V Skymnäs 1:152>2 Äldre bestånd av lövträd Aspskog 2,4 

 S Skoga 1:120>3, S 
Skoga 1:130>3 

Kalkbarrskogar Granskog 4,2 

 S Skoga 1:179>10 Kalkbarrskogar Granskog 0,7 

33 N Skoga 1:141>1 Urskogsartade bestånd av barrträd Blandad barr- och 
lövskog 

3,9 

26 Grinnemo 1:187>1 Äldre naturskogsartade skogar Barrblandskog 3,0 

26 Grinnemo 1:187>1* Ras- eller bergbranter Barrblandskog 6,6 

 Grinnemo 1:137>1* Strand- eller svämskogar i 
riksintresse Klarälvdalen 

Ordinär lövskog 1,3 

33 N Mossberg 1:145>2 Mindre vattendrag och småvatten 
med omgivande mark 

Granskog 0,6 

33 N:a Mossberg 1:143>2 Äldre naturskogsartade skogar Tallskog 3,0 

77 V Tönnet 1:41>2 Äldre naturskogsartade skogar Granskog 1,1 

77 V Tönnet 1:29>4 Äldre naturskogsartade skogar Granskog 3,2 

77 V Tönnet 1:41>2 Äldre naturskogsartade skogar Granskog 0,3 

77 V Tönnet 1:30>2 Äldre naturskogsartade skogar Granskog 1,3 

77 Hara 1:149>8 Äldre naturskogsartade skogar Blandad barr- och 
lövskog 

2,7 

77 N Loffstrand 1:180 Äldre naturskogsartade skogar Barrblandskog 1,8 

77  V Tönnet 1:43>6 Lövbrännor Blandad barr- och 
lövskog 

7,8 

77 V Tönnet 1:61>2 
V Tönnet 1:60>2 

Äldre naturskogsartade skogar Barrblandskog 3,7 

 Hornäs 1:143>6 Urskogsartade bestånd av barrträd Granskog 4,5 

27 Ö Tönnet 1:21<4 Äldre naturskogsartade skogar Granskog 2,8 

27 Ö Tönnet 1:21<4 Äldre naturskogsartade skogar Granskog  1,0 

27 S Loffstrand 1:46>7 Äldre naturskogsartade skogar Granskog  5,2 
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Figur 17 Biotopskyddsområden i Hagfors kommun, totalt 29 stycken. Områdena är mellan 0,5 och 14 
ha. För att tydligare se var områdena ligger de buffrade med 500 meter. 

 

DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDE  

Om det utöver förbud och begränsningar enligt jakt- och fiskelagstiftningen behövs särskilt 
skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område, får länsstyrelsen eller kommunen 
meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller 
markägarens rätt att uppehålla sig inom området. Hagfors kommun finns ett djur- och 
växtskyddsområde. Det är ett fågelskyddsområde på en ö i norra delen av Lakenesjön.  
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ÖVRIGA UTPEKADE OMRÅDEN MED HÖGA NATURVÄRDEN 

NATURA 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. EU:s flaggskepp Natura 
2000 skyddar 17 procent av EU:s territorium. Natura 2000 har tillkommit för att stoppa 
utrotningen av arter och livsmiljöer och områdena ska skyddas, skötas och förvaltas på ett 
sätt så att naturvärdena bevaras. I Sverige finns drygt 4100 områden och i Värmland 
återfinns 139 av dessa. Arbetet är fortfarande under uppbyggnad och fler områden kommer 
att läggas till nätverket. Varje område har en bevarandeplan som länsstyrelsen fastställer 
efter hörande med markägare och andra intressenter. Bevarandeplanerna beskriver 
naturvärden, vad som kan skada och påverka, samt förutsättningarna för skydd och 
skötsel. För vissa områden gäller aktiv skötsel och restaurering och i vissa är 
målsättningen att inga förändringar ska ske. Alla Natura 2000-områden är klassade som 
riksintressen.  Inom och i närheten av Natura 2000-områden måste man söka tillstånd om 
någon åtgärd ska vidtas, som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-
området. I Hagfors kommun finns tolv Natura 2000-områden. 

 

Tabell 8 Natura 2000-områden i Hagfors kommun, totalt 12 stycken. 

 

Objekt 
nr 

Natura 2000-
område 

Beskrivning Areal (ha) 

21 Nordsjöskogen Barrskogsdominerad skog, gransumpskog 29 

71 Grundan Restaurerat vattendrag med öring  6 

1 Klarälven, övre 
delen* 

Större vattendrag med bundet meanderlopp och fria 
vandringsvägar för lax och öring norr om Bergsäng 

2 140 

60 Fräkensjömyrarna Näringsfattiga brunsjöar och småvatten, öppna, svagt 
välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 
gungfly, aapamyr, västlig taiga samt skogbevuxen 
myr 

1 749 

62 Råda Stormosse Näringsfattiga, humusrika sjöar och småvatten, 
högmosse 

258 

68 Jordbacktjärnarna Näringsfattiga sjöar och småvatten med större 
vattensalamander 

7 

69 Tippatjärnarna Näringsfattiga sjöar och småvatten med större 
vattensalamander 

12 

70 Dusten Näringsfattiga sjöar och småvatten med större 
vattensalamander 

4 

18 Brattforsheden** Näringsfattiga sjöar i slättområden, dystrofa sjöar och 
småvatten, vattendrag med flytbladsvegetation eller 
akvatiska mossor högmossar, öppna svagt välvda 
mossar, fattiga och intermediära kärr och gungfly 
barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar.  

10 528 

70 Råbergstjärnarna Näringsfattiga, humusrika sjöar och småvatten med 
större vattensalamander 

10 

7 Ginbergsängen Lövskogar, som tidvis svämmas över av Klarälven vid 
högvatten. Sandbankar med påverkan från erosion 
och deposition 

114 

73 Noret Vattendrag som förbinder Klarälven med sjösystem i 
Västanberg. Inga vandringshinder. Raviner.   

13 

*Området delas med Torsby kommun  
** Området delas med Filipstads och Karlstads kommun. 
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Figur 18 Kartan visar Natura 2000-områden i Hagfors kommun. För de områden som delas med 
grannkommunerna visar endast den del som finns inom Hagfors kommuns gränser. 
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STORA OEXPLOATERADE OMRÅDEN 

 

Inom Hagfors kommun finns 
stora oexploaterade 
områden. Dessa vidsträckta 
områden kan sägas ha 
vildmarks-karaktär, trots att 
de är präglade av 
skogsbruket sedan 1600-
talet. Hagfors kommun har 
genom att peka ut dessa 
områden i översiktsplan 
2002 angett att kommunens 
avsikt är att dessa områden 
fortsatt ska ha karaktären av 
vildmarks områden. 
Etableringar av anläggningar 
som kan motverka detta bör 
inte tillåtas. Enskilda 
fritidshus kan finnas i 
området, och motverkar inte 
områdenas syfte. 
Områdenas värde ligger att 
de i framtiden kan utgöra en 
resurs för den 
vildmarksturism som med 
rätt marknadsföring kan 
utvecklas här. Områdena 
skyddas enligt MB 3 kap 2§. 
Områdena är grovt 
avgränsade och arealen är 
därav inte exakt. 

 

 

 

 

 

Tabell 9 Stora oexploaterade områden 

Område Beskrivning Areal (ha) 

Området kring Åstjärn 
Objektnummer 77 

Skogsmark med myrar och tjärnar. Grundans 
upprinningsområde.  
 

3 200 

Fräkensjömyrarna 
Objektnummer7 
 

Myrmark i mosaik med skogsmark.  3 500 

Området kring Älgsjön 
Sunnemo  
Objektnummer 78 

Skogsmark, i området finns fyra naturklassade 
större våtmarker (Kujmossen, Skottjärnsmossen, 
Laxtjärnsmosse och Sångesmossen). 

8 000  

 

  

Figur 19 Stora oexploaterade områden 
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FRIVILLIGT AVSATTA OMRÅDEN 

För att värna naturvärden i skogen har markägare undantagit produktiv skogsmark från 
rationellt skogsbruk, där naturvärden väger högre än produktionsvärden. I dag kan man 
utgå från att alla områden som märkts ut som nyckelbiotoper är skyddade. För att erhålla 
ett certifierat skogsbruk ska minst 5 % av den produktiva skogsmarken avsättas. De 
områden som Bergvik Skog AB har avsatt som är större än 30 ha beskrivs närmare under 
kap 9 Skogen sid 70 och i Bilaga 3 Objektbeskrivningar.  

De frivilliga avsatta områdena utgör en stor del av de skyddade skogsområdena i dag. 
Större sammanhängande områden kan utgöras av flera nyckelbiotoper med 
kantförstärkningar runt omkring. Även områden längs vattendrag har avsatts som 
spridningszoner. Idag ser Bergvik skog över de frivilliga avsatta områden med syfte att 
inom ramen 5 % avsättning erhålla maximal naturnytta på hela sina marker. Det kommer 
sannolikt att innebära att arealen frivilligt avsatta områden minskar i Hagfors kommun för 
att öka längre norrut. 

 

 

Figur 20 Brandljud i stubbe i Aamäck, frivilligt avsatt område av Bergviks Skog AB Foto Ulf Bengtsson 
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NATURVÅRDSAVTAL 

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och markägaren i syfte att 
bevara och utveckla områdets naturvärden. Avtalet regleras inte i miljöbalken. Avtalen kan 
tecknas för mark som fodrar naturvårdsanpassad skötsel, såväl områden där fri utveckling 
bör ske. Avtalen löper vanligen på 50 år och täcker en del av det inkomstbortfall det 
innebär i begränsningen av brukandet av marken. Naturvårdsavtal kan inte tecknas för 
sådant område som omfattas av lagstadgade krav, t.ex. generellt biotopskydd.  

I Hagfors kommun finns 30 stycken naturvårdsavtal, vilka redovisas i Tabell 10 och på 
karta Figur 21 

Tabell 10 Naturvårdsavtal i Hagfors kommun (totala arealen är 89,40 ha). * ingår i riksintresset 
Klarälven-Sunnemodalen 

Ingår i 
objekt 
nr 

Fastighet Biotoptyp Trädslag Areal 
(ha) 

 V Skymnäs 1:292>1 m.fl Kantzon, korridor, bäck, ravin Blandad barr- och lövskog 0,7 

 V Skymnäs 1:292>2 m.fl Kantzon, korridor, bäck, ravin Blandad barr- och lövskog 0,3 

 Mjönäs 1:19, 1:54 Naturskogsartad lövskog Ordinär lövskog 2,4 

31 Skymnäshagen 1:68>2 Kantzon, korridor, bäck, ravin Blandad barr- och lövskog 0,2 

31 Skymnäshagen 1:16 Kantzon, korridor, bäck, ravin Blandad barr- och lövskog 0,1 

31 Skymnäshagen 1:68>5 Kantzon, korridor, bäck, ravin Blandad barr- och lövskog 1,0 

31 Skymnäshagen 1:68>5 Kantzon, korridor, bäck, ravin Blandad barr- och lövskog 0,6 

31 Uddheden 1:90>1 Kantzon, korridor, bäck, ravin Blandad barr- och lövskog 2,2 

* Sunnemo-Nore 1:26>5 Naturskogsartad lövskog Ordinär lövskog 10,8 

31 V Skymnäs 1:4>2 Kantzon, korridor, bäck, ravin Blandad barr- och lövskog 0,1 

11 Högberg 1:73>3 Naturskogsartad lövskog Ordinär lövskog 4,8 

 Sunnemo-Nore 1:26>4 Naturskogsartad barrskog Granskog 2,8 

11 Ö Skymnäs 1:146>4, 
1:106>2 

Naturskogsartad lövskog Ordinär lövskog 4,5 

11 Ö Skymnäs 1:114>2 Naturskogsartad lövskog Ordinär lövskog 3,4 

11 Ö Skymnäs 1:128 Kantzon, korridor, bäck, ravin Ordinär lövskog 0,3 

11 Ö Skymnäs 1:128 Kantzon, korridor, bäck, ravin Ordinär lövskog 0,7 

11 Ö Skymnäs 1:114>5 Naturskogsartad lövskog Blandad barr- och lövskog 1,3 

* Sunnemo-Nore 1:26>1 Lövbrännelik successionsmark Björkskog 1,4 

 V Skymnäs 1:152>2 Lövbrännelik successionsmark Aspskog 2,5 

 Torsby 1:155>2 Naturskogsartad lövskog Ordinär lövskog 14,0 

 S Skoga 1:319>1 Lövbrännelik successionsmark Ordinär lövskog 5,5 

7 Sälje 1:106>1 Kantzon, korridor, bäck, ravin Ordinär lövskog 15,3 

33 Ekshärad-Nore 1:71>6 Lövbrännelik successionsmark Ordinär lövskog 0,8 

 Våle 1:86 Kantzon, korridor, bäck, ravin Ordinär lövskog 0,4 

 Våle 1:124>1 Kantzon, korridor, bäck, ravin Ordinär lövskog 3,3 

 Våle 1:99 Kantzon, korridor, bäck, ravin Ordinär lövskog 0,9 

 Våle 1:132>7 Kantzon, korridor, bäck, ravin Ordinär lövskog 2,1 

 Våle 1:124>2 Kantzon, korridor, bäck, ravin Ordinär lövskog 1,0 

33 Norra Morssberg 
1:145>2 

Naturskogsartad barrskog Tallskog 1,5 

 Stackerud 1:61>7 Lövbrännelik successionsmark Ordinär lövskog 4,5 
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Figur 21 Naturvårdsavtal i Hagfors kommun. Områdena är mellan 0,1 och 15 ha och för att de ska bli 
tydligare på kartan är de buffrade med 500 meter. 

  

SAMMANSTÄLLNING OMRÅDESSKYDD 

I Tabell 11 redovisas de skyddade områdena i Hagfors kommun. Arealerna är det 
skyddade områdets totala areal, och kan omfatta ytor även i andra kommuner. Natura 2000 
områden ingår i den sammanslagna ytan för riksintresse för naturvård. Riksintresse för 
friluftsliv sammanfaller med riksintresse för naturvård för många områden. 

Tabell 11 Skyddade områden. 

Formellt skyddade områden Antal Area (ha) Övriga områdesskydd Antal Area (ha) 

Naturreservat 5 12 442 
Riksintresse för 
naturvård 22 19 421 

Naturvårdsområde (numera 
reservat) 1 10 428 Riksintresse för friluftsliv 1 23 865 

Djur- och växtskyddsområde 1 5    

Natura 2000 12 14 827 Naturvårdsavtal 30 90 

Vattenskyddsområde 3 3 919 
Stora oexploaterade 
områden 3 C:a 14 700 
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KAPITEL 6. MILJÖKVALITETSMÅL 

Miljöarbetet i Sverige idag styrs av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen 
syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, ta till vara 
kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga 
produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurserna. Målen ska vara 
uppnådda inom en generation, eller fram till år 2020 (år 2050 för klimatmålet). Eftersom 
naturen tar tid på sig att återhämta sig kommer det i vissa fall ta längre tid innan den 
väntade miljökvaliteten är nådd. Vissa av målen berör även andra länder och därför är även 
det internationella samarbetet viktigt. 

Ansvaret för åtgärder för att uppnå de 16 nationella miljömålen är uppdelade på olika 
myndigheter. Kommunerna bär ansvaret för att skapa en god livskvalitet för varje 
medborgare. Hagfors kommun har därför tagit fram lokala miljömål i sin översiktsplan 2002. 
Några av dessa miljömål, knutna till naturvård, revideras och uppdateras genom beslut i 
denna naturvårdsplan.  

Följande sex miljökvalitetsmål berör naturvårdsplanen 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Myllrande våtmarker 

 Levande skogar 

 Ett rikt odlingslandskap 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 

Just nu pågår ett arbete på nationell nivå med att se över målen.  

REGIONALA MILJÖMÅL FÖR VÄRMLANDS LÄN 

Länsstyrelsen har en övergripande och samordnande roll som regional aktör i 
miljömålsarbetet. Länsstyrelsen ska tillsammans med andra arbeta för att säkra att 
miljökvalitetsmålen och deras delmål får genomslag i länet. Länsstyrelsen ska också 
anpassa, precisera och konkretisera 15 av de 16 miljökvalitetsmålen med hänsyn till de 
förutsättningar som finns i länet. Ansvaret för miljömålet Levande skogar har 
Skogsstyrelsen, i samverkan med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska också ge ett 
underlagsmaterial till kommunerna och hjälpa dem att sätta upp lokala mål och upprätta 
åtgärdsprogram.  

Miljöarbetet i Värmland utvärderas av länsstyrelsen och skogsstyrelsen fortlöpande. De 
regionala målen finns beskrivna under varje kapitel som berör de fem miljömål ovan.  

Många av de regionala målen är tidsatta till år 2010. En utvärdering har gjorts 2009, Ingen 
ny bedömning har gjorts 2010, då man avvaktar omformuleringen av de regionala målen. 
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LOKALA MILJÖMÅL FÖR HAGFORS KOMMUN 

Kommunerna har en viktig roll i arbetet för att nå miljömålen. Hagfors kommun ska 
översätta och införa de nationella och regionala miljökvalitetsmål till lokala mål och 
åtgärder. Fastställandet av Hagfors kommuns översiktsplan (ÖP) år 2002 innebar att detta 
gjordes. 

Hagfors kommun har i översiktsplanen 2002 formulerat kommunens övergripande vision i 
linje med en hållbar samhällsutveckling:  

 

Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att alla i kommunen 
ska leva och utvecklas efter sina egna förutsättningar i en 
god miljö genom hållbar utveckling och ekologisk balans i 

demokrati, jämlikhet och full sysselsättning 

 

LOKALA MÅL FÖR HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

För att uppnå en hållbar samhällsutveckling krävs att de resurser som förbrukas inte ger en 
lokal och global negativ påverkan på miljön eller tär på kommande generationers 
naturresurser. Hagfors kommun har i översiktsplanen formulerat övergripande 
målsättningar för detta. För uppföljning se KAPITEL 14 

Tabell 12 Hagfors kommuns miljömål gällande hushållning med naturresurser.  

Övergripande mål  Strategi åtgärder Ansvarig 

 
Hagfors kommun ska arbeta för att 
skogen, vattnet, odlingslandskapet och 
markresursen utnyttjas på ett ekologiskt 
hållbart sätt. 

 
Kommunen ska aktivt 
delta i samverkansorgan 
för skog och vatten, och 
arbeta aktivt för ett öppet 
odlingslandskap. Detta 
ska genomsyra alla 
kommunala planer och 
projekt. 
 

 
Alla enheter inom Hagfors 
kommun 

Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att 
minska ensidigt uttagande av ändliga 
resurser och successivt ersätta dessa 
med förnyelsebara. 

Större investeringsprojekt 
ska styras genom 
upprättade av 
hållbarhetsdokument.  
Klimatarbetet styrs genom 
Energi- och klimatplanen. 

Tekniska enheten 

 

LOKALA MÅL FÖR NATURVÅRD FRÅN ÖVERSIKTSPLANEN 2002 

De lokala målen för kommunens naturvårdsarbete fastställdes 2002 i översiktsplanen 
kapitel 10. Mycket arbete har gjorts under den senaste 10-årsperioden och många mål är 
helt eller delvis genomförda. För uppföljning se KAPITEL 14 Målen är delvis inaktuella och 
ersätts av de mål som formuleras i denna naturvårdsplan. Under respektive nationellt mål 
(se kapitel för naturtyper, ovanliga växter och djur samt tätortsnära skog) preciseras delmål 
och strategier. Varje kapitel avslutas med en mål- och strategiplan. Målen sammanställs 
även i Bilaga 1. 
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STRATEGIER FÖR DET KOMMUNALA NATURVÅRDSARBETET 

Kommunen avser att arbeta med naturvården i enlighet med några övergripande strategier 
inom naturvårdsarbetet. Dessa strategier ska vara vägledande då kommunen arbetar för 
att uppnå de fastställda övergripande målen. Strategierna formuleras i en övergripande 
handlingsplanen som listas i Tabell 13 

 

Tabell 13 Handlingsplan för Hagfors kommuns naturvårdsplan. 

Handlingsplan Strategi  Ansvarig 

 
För att nå uppsatta mål ska 
kommunen delta i eller stödja 
strategiska projekt i samverkan med 
andra aktörer. Dessa projekt kan 
vara initierade av kommunen, 
regionen, företag eller lokal aktör. 

 
Kommunen ska samarbeta med 
föreningar, företag och myndigheter 
samt ha en aktiv roll i Klarälvens 
vattenråd i de prioriterade naturvårds- 
friluftsliv- och naturturism-projekt och 
arrangemang som syftar till att 
uppfylla de mål som finns fastslagna i 
naturvårdsplanen 
 

 
Kommunstyrelsen 
Utvecklingsenheten 
Tekniska enheten 

Lokala projekt inom naturvård ska 
genomföras i större utsträckning än 
idag. 

Kommunen ska samarbeta med 
Karlstad Universitet, Klarälvens 
folkhögskola och kommunens skolor 
samt ideella krafter för att studenter 
och elever ska göra projektarbeten 
knutna till naturen och naturvård i 
Hagfors. 
 

Tekniska enheten, 
Barn och bildning 

Den kommunala naturvårdsplanen 
ska revideras varje mandatperiod. 
 

Planen ska i enlighet med PBL 
aktualiseras genom att mål och 
strategier ses över. 

Kommunfullmäktige 

 

 

Figur 22 Äventyrsturism Repbro över Brattfallet Halgån Fots A Sjörs 2008 
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KAPITEL 7. SJÖAR OCH VATTENDRAG 

Den rika tillgången på sjöar och vattendrag tillhör en av kommunens styrkor. Det är en av 
de naturtillgångar som betytt mycket för kommunens utveckling, allt sedan de första 
människorna bosatte sig här. Människan följde fiskens vandringar. Strandängar ger foder 
till tamdjur och vilt. Vattnet ger kraft vilket är en förutsättning för anläggandet av hyttor och 
bruk. Vattenvägar var långt in på 1900-talet de bästa transportvägarna: hästdragna foror 
gick över isen, järnbåtar roddes eller drogs från land, ångbåtar bogserade kol- och 
virkespråmar och flottare flottade timmer och sågat virke. På 1900-talet byggdes 
vattenkraften ut för elproduktion i Klarälven och i Uvåsystemet. Nästa alla större sjöar 
reglerades för att ge en jämnare vattenföring i Klarälven, så att kraftverken där kunde ge 
optimal utdelning. 

Hagfors kommun ligger huvudsakligen inom Klarälvens avrinningsområde, men delar av 
västra kommunen ingår i Norsälvens avrinningsområde och delar av östra kommunen ingår 
i Gullspångs avrinningsområde. Totalt finns inom Hagfors kommun 164 
delavrinningsområden. Det finns 454 större och mindre sjöar upptagna på SMHI:s 
sjöregister i Hagfors kommun. Den sammanlagda arealen vatten i kommunen är över 19 
000 ha, eller nio procent av kommunens yta. I kommunen finns även många mil vattendrag. 
Klarälven är ungefär 7,5 mil lång inom kommunens gränser och övriga vattendrag mäter 
250 mil. Hagfors har 1 923 km stränder vid sjöar och vattendrag varav  
1 724 km är obebyggd strand. Endast 10 procent av våra stränder är bebyggelsepåverkad. 
Den obebyggda stranden uppgick år 2010 till 135 meter per invånare. 

FÖRVALTNING AV VATTEN 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla Europas vattenförekomster uppnå god status 
2015 i enlighet med beslutade miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten

6
. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridisk bindande för Sverige som medlemsstat i EU och för 
myndigheter och kommuner som ska tillämpa dem. MKN har endast indirekt effekt 
gentemot verksamhetsutövare och enskilda. MKN ska iakttas/följas vid planering och 
planläggning. Beslut enligt miljöbalken eller plan-och bygglagen får inte innebära att 
miljökvalitetsnormer överträds eller försämras.  

Vattenmyndigheten Västerhavets vattendistrikt beslutade om vattnets status 2009. 45 sjöar 
och 67 vattendrag inom kommunens yta har klassats utifrån gällande MKN. Kartläggning är 
dock inte fullständig och mycket arbete återstår. I Bilaga 2 finns vattenmyndigheten 
klassningsbeslut beskriven, där kommunens vattensystem är indelat i 15 
delavrinningsområden. 

Vattenmyndigheten har även beslutat om ett åtgärdsprogram för att nå målet. Centrala 
myndigheter och kommuner åläggs att genomföra vissa åtgärder. Klarälvens vattenråd är 
ett samverkansorgan för intressenter av vatten. Med i vattenrådet är kommuner längs 
Klarälven, markägare, vattenrättsinnehavare, fiskevårdsområden och föreningar samt 
enskilda. Klarälvens vattenråd bildades i juni 2010 och kommunen ser rådet som den 
viktigaste sammanhållande aktören som kan agera för att skapa en god förvaltning av 
Klarälvens avrinningsområde.  

GENERELLT UNDANTAG FRÅN KVALITETSKRAVET 

Vattenmyndigheten har gjort bedömningen att alla de vattenförekomster i kommunen som 
idag inte uppnår god ekologisk status har en tidsfrist fram till 2021 innan kraven ska vara 
uppnådda. För de vattenförekomster som uppnår god ekologisk status idag, gäller att 
denna klassning ska bibehållas framgent och vattnets kvalitet får inte försämras.  

Om ett vatten regleras med stor samhällsnytta kan kravet på att uppnå god ekologisk 
status i stället omformuleras till god ekologisk potential – om vattnet klassas som ett kraftigt 
modifierat vatten. Utgångspunkten för vattenmyndigheten har hittills varit att 
vattenförekomster som påverkas av större kraftverk är klassade som kraftigt modifierade 
vatten. Inget sådant vatten finns i Hagfors kommun. 

 

                                                      
6
 Länsstyrelsen Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten Västerhavet) föreskrifter om kvalitetskrav för 

vattenförekomster i distriktet 14 FS 2009:533 
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GRUNDVATTEN 

Kvalitetskraven för grundvattenförekomster syftar till att samtliga grundvatten ska uppnå 
god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. Vattenmyndigheten har fastställt 
sin bedömning 2009. Allt grundvatten i Hagfors kommun har i bedömningen erhållit god 
status. 

EKOLOGISK STATUS  

Hela 74 procent av de i kommunen klassade vattenförekomsterna uppnår ej god ekologisk 
status. Detta är givetvis ytterst allvarligt. Vattenmyndigheten har identifierat flera hot mot 
vatten, där fortsatt försurning och fysisk påverkan (reglering) är de största. Det är viktigt att 
kalkningsinsatser fortsätter så att vattnets kemiska förhållanden inte försämras. 
Vattenmyndigheten gör en generell bedömning att det inte kommer att finnas möjlighet att 
förändra regleringsgraden i något av våra vatten före 2021.  

 

Figur 23 Vattenmyndighetens klassning våren 2011. Enligt uppgift från länsstyrelsen kommer Stor-
Ullen att klassas till grön vid nästa revision. 
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I den ekologiska klassningen ingår tre delar: 

1) Vattnet ska ha en god biologi, med hållbara fiskestammar vilket förutsätter en rik 
bottenfauna och naturlig och artrik planktonflora/fauna i sjöar och vatten. 

2) Vattnets allmänna kemiska förhållande innebär att vattnet inte får vara försurat eller 
negativt påverkat av näringstillförsel från jordbruk eller avlopp.  

3) Fysisk påverkan - vattnets hydromorfologi. Sjöarna i Hagfors kommun klassade 
efter tillåten regleringsamplitud, där en tillåten dämning på under tre m kan ge god 
status avseende hydrologiska förhållanden. Vattendrag klassas efter många 
parametrar, så som grad av flottledsrensning, rätning av vattendraget, 
fragmentering genom exempelvis dåligt utformade vägtrummor eller 
regleringsdammar, påverkan av reglering uppströms samt mängd död ved. I 
Hagfors kommun är det endast Grundan, Noret och Svartån som är klassade för 
alla dessa hydromorfologiska parametrar.  

 

Figur 24 Diagrammet visar ekologisk status på de av vattenmyndigheten bedömda 
vattenförekomsterna, sjöar större än 1 km2 och vattendrag större 10 km2. 

 

Värmullen är klassad med dålig ekologisk status, delvis på grund av de utsläpp som 
tidigare skett, vilka påverkar näringsstatusen i sjön. En åtgärdsplan för Värmullen måste 
därför utformas, med syfte att förbättra situationen. Ansvaret för genomförandet av denna 
åtgärdsplan kommer att ligga på Hagfors kommun och Uddeholms AB och Fortum 
Generation AB.  

De vattendrag som har fått klassningen dålig ekologisk status är Kölan som rinner in i 
Halgån och Mansån som tangerar kommunen strax väster om Lill-En, och rinner till Ranån 
(Munkfors kommun). Nedklassningen är främst orsakad av en försurningspåverkad 
bottenfauna och därmed ett dåligt eller inget fiskebestånd. 

Stor-En har klassats med otillfredsställande ekologisk status på grund av att försurningen 
har påverkat fiskebeståndet. Stor-En är ett exempel på en sjö där de satsningar som gjorts 
förhoppningsvis kommer att lyfta sjön till god ekologisk status redan 2015. Götån och 
Vångan (Tybäcken) har otillfredsställande ekologisk status på grund av 
försurningspåverkad bottenfauna. Båda dessa vattendrag är exempel på vattenförekomster 
som bör undersökas igen, och eventuellt omfattas av reviderat kalkningsprogram. De kan 
vara potentiellt möjliga lekplatser för Klarälvsöring då de är oreglerade och mynnar i 
Klarälven.  

De flesta sjöar, 80 procent, är klassade med måttlig ekologisk status och kommer i de 
flesta fall enligt vattenmyndigheten inte att nå målet 2015 och omfattas därför av tidsfristen 
till 2021, då orsaken vanligen är reglering. Sjöar med goda biologiska kvaliteter som 
klassas ner på grund av tillåten regleringsamplitud i vattendom, eller av hävd, och som 
borde kunna klassas upp är Gröcken, Acksjön, Mussjön och Skärgen där inte hela 
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regleringsamplituden idag tillämpas. Länsstyrelsen har i samrådsyttrandet i jan 2011 ändrat 
klassningen av Stor-Ullen, men sjön är ”at risk” vilket innebär att sjön framledes ska 
kontrolleras noga. Kommuner ser mycket positivt på denna ändring. 

De mest reglerade sjöarna bör utredas om de kan klassas om till kraftigt modifierade 
vatten, som ej ska uppnå god ekologisk status. En sådan sjö kan vara Storsjön och 
Flåsjön, som regleras med amplituden 10 respektive 6 meter, och därför inte klarar god 
ekologisk status. Trots regleringsamplituden har båda sjöarna en god status för både 
bottenfauna och fiske. Vid en omklassning till kraftigt modifierad vatten skulle sjöarna 
sannolikt få status av god ekologisk potential. 

Vattendrag där bottenfaunan är påverkad av reglering, försurningspåverkad eller där fisken 
inte har stabila bestånd, oftast på grund av fragmentering av vattendraget, får klassningen 
måttlig ekologisk status. 

God ekologisk status har sjöarna Kråkås-Jangen, Stor-Jangen, Busjön, Lakenesjön, 
Grässjön, Lidsjön, Nordsjön, Älgsjön (rinner till Badaälven) och Bosjön – med en god 
fiskestam, bra bottenfauna och liten eller ingen påverkan från reglering. Stor-Ullen kan från 
2011 räknas hit. Vattendragen Klarälven uppströms Bergsäng, Acksjöälven, Grundan, 
Hinnan, Noret, Björkan, Väjåsystemet, Lovisebergsälven, Skärjesälven, Svartån, Västra 
Jolen (rinner ner i Badaälven) och Basthöjdsälven (V Sundsjön) har bedömts ha god 
ekologisk status. 

 

GOD KEMISK YTVATTENSTATUS  

En bedömning av huruvida det finns miljögifter görs i den kemiska 
ytvattenstatusbedömningen. Det ska inte sammanblandas med övergödning och 
försurning, då dessa kemiska parametrar bedöms under ekologisk klassning. Hagfors 
kommuns vatten har generellt ett rent och naturligt något brunfärgat vatten. Alla 
ytvattenförekomster i Hagfors kommun har fått klassningen ”god kemisk ytvattenstatus” 

7
 

förutom Värmullen. En källfördelning över både dåtida och nutida påverkanskällor bör 
göras, för att fastställa ett åtgärdsprogram. Dagens punktutsläpp från järnverket och 
reningsverket Lappkärr har bedöms ha förhållandevis liten påverkan på Värmullen och 
nedströms liggande vatten

8
 men miljögifter finns lagrade i bottenslammet. 

Av vattendragen är Uvån i riskzonen för att inte uppnå god kemisk status även 
fortsättningsvis. Det är nedre delen av Uvån vid gamla Stjärnsforsfabriken, där föroreningar 
av dioxiner och rester av arsenik finns kvar i marken. Vattnet kan komma att påverkas av 
detta och därför får inte grävning i mark ske i området som kan påverka 
miljökvalitetsnormerna negativt.  

  

                                                      
7
 Bedömningen av kemisk ytvattenstatus omfattar inte kvicksilver. Om kvicksilver eller kvicksilverföreningar 

beaktas uppnås inte god kemisk ytvattenstatus i någon ytvattenförekomst i Västerhavets vattendistrikt. 
8
 Klarälvens vattenvårdsförbund årsrapport 2009 
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ÅTGÄRDSPROGRAM KLARÄLVENS VATTENOMRÅDE 

Åtgärdsprogrammet för Västerhavet utgörs av 38 uppdrag riktade till centrala myndigheter 
och kommuner som inom sina respektive kompetensområden anmodas att senast 2012 
vidta miljöförbättrande åtgärder enligt åtgärdsprogrammet.

9
. För vattenförekomster inom 

Hagfors kommun koncentreras åtgärdsprogrammet på kalkningsinsatser och utredning av 
åtgärder för att minska fysisks påverkan från reglering. Den totala årliga kostnaden för 
åtgärdsprogram för Klarälven beräknas till ca 14,5 miljoner kronor fram till 2015, varav 10 
miljoner kronor är avsatta till kalkning. 

Fysisk påverkan innebär att det finns dammar, vägtrummor och andra vandringshinder 
som hindrar den vandrande fisken och att en del sträckor kan vara rensade eller 
kanaliserade. Det saknas idag tillräcklig information för att kunna bedöma vilka åtgärder 
som är kostnadseffektiva. Därför blir utredning en första åtgärd i många fall vilket leder till 
att det tar tid innan de verkliga åtgärderna kommer på plats. Dessa vattenförekomster ges 
därför en tidsfrist för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk och kemisk status till 
2021.  

Vattenmyndigheten har gett uppdrag till länsstyrelsen att i samverkan med kommunerna 
utforma planer för att komma tillrätta med fysiska förändringar genom att ta fram underlag 
och strategier med syfte att åtgärda vandringshinder, ta fram bedömning av effekter av 
förändrade flöden och utreda behovet av omprövning av vattendomar. Uvåns 
delavrinningsområden hör till dessa. 

Vattenmyndigheten har utöver dessa generella riktlinjer preciserat fem prioriterade objekt. 

Kommunen har tillsammans med fiskevårdsområdesföreningarna gjort en prioritering av 
åtgärder, se sammanställningen i Bilaga 1 och underlag i Bilaga 2.  

Tabell 14 Vattenmyndighetens förslag på prioriterad åtgärdsplan inom Hagfors kommun.  

Vattenförekomst Ekologisk status Regional åtgärdsplan 

Lövån Måttlig ekologisk status, utslagsgivande 
fisk 

Kontinuitet. Biotopkartering, 
minimitappning, utredning av 
åtgärd  

Svartån obj. 19 God ekologisk status Biotopvård, öppna 
vandringsvägar 

Lovisebergsälven 
 

God ekologisk status Allmänna 
förhållanden och fisk utslagsgivande 

Biotopkartering, minimitappning 
utredning av åtgärd  

Halgån  
obj. 2 

Måttlig ekologisk status - försurning, 
morfologi, flödesförändringar 
utslagsgivande 

Minimitappning, 
flottledsåterställning  

Acksjöälven  
obj. 8 

God ekologisk status, bottenfauna, fisk 
och allmänna förhållanden 
utslagsgivande 

Kontinuitet. Biotopkartering, 
minimitappning  

 

100-ÅRSFLÖDE 

Stora delar av strandnära ytor längs Klarälven och Uvån hotas varje år av översvämningar 
och återkommande erosion. År 1995 drabbades Klarälvdalen av en mycket omfattade 
översvämning, vilken föranleddes av en mäktig vårflod i kombination med ihållande regn 
och ledde till mycket höga flöden i älven. 1995-års vattenflöde är det som kallas 100-
årsflöde. Hagfors kommun och Torsbys kommun har beslutat att det den nivå som är 
lämplig att använda som dimensionerande flöde för klassificeringen av riskzoner och 
fastställande av restriktionen och bebyggelseplanering.  

  

                                                      
9
 Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015 enl. 5 kap 5 § miljöbalken och 6 kap 1 § förordningen 

2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 
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STRANDSKYDD 

Strandskyddet är generellt 100 m från strandkanten, på land och ut i vattnet. I Hagfors 
kommun finns ett antal sjöar med utökat strandskydd som beslutades på 1960-talet. 
Anledningen till det utökade skyddet var i de flesta fall att det skulle ge kommunen bättre 
möjligheter att styra bebyggelseutvecklingen. Det fanns då inte bygglovsplikt på landsbygd, 
utan endast utom-planbestämmelser att hänvisa till. Genom väl tilltagna 
strandskyddsområden avsåg kommunen påverka vilken mark som togs i anspråk för 
bebyggelse.  

Tabell 15 Sjöar med utökat strandskydd i Hagfors kommun. 

Namn Anmärkning Skydd (m) 

Busken Delen inom Hagfors stad 150 
Rådasjön Delen inom Hagfors stad 150 

Bosjön Vid gränsen inom Sunnemo socken, övr. Filipstad 150 

Värmullen Delen inom Hagfors stad norr om bron vid Sund 150 

Borksjön Del av sjön även i Hagfors övrigt Sunne 150 

Lill-En Liten del finns även i Sunne 150 

Busjön Vid Skoga 150 

Grängen  150 

Svinsjön  150 

Mossbergssjön  150 

Stor-Ullen  150 

Backtjärnen  150 

Gräsmången Del av sjön även i Karlstad och Forshaga 150 

Flåsjön Del av sjön även i Filipstad 150 

Rådasjön Delen inom Norra Råda socken 200 

Norra Långtjärn  200 

Grässjön  200 

Stor-En  200 

Lill-Jangen  200 

Lakenesjön  200 

Lidsjön  200 

Skärgen  200 

Södra Långtjärn  200 

 

I Hagfors kommuns översiktsplan 2002 listades 22 sjöar, som utgör sjöar där det runt delar 
av sjön finns frekvent bebyggelse nära stränder, både fritidsbebyggelse och permanent 
bebyggelse, men som också har stort rekreationsvärde för det rörliga friluftslivet. Detta 
sammanfaller oftast, då sjöarna är lätt tillgängliga med båtramper och badplatser i närheten 
till bebyggelsen. Vidare undersökningar kommer att göras för att ta fram ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen gällande strandskydd. Aktuella sjöar listas i Tabell 16. Sjöar med 
permanent bebyggelse invid stränder som bedöms ligga inom kriterier som sammanfaller 
med LIS-områden skrivs i kursiv stil. Även andra sjöar kan bli aktuella i utredningen i 
strandsskyddsplanen.  

Tabell 16 Sjöar i Hagfors kommun med frekvent fritidsbebyggelse och/eller tät permanentbebyggelse, 
och som har stort rekreationsvärde för det rörliga friluftslivet utpekade i översiktsplanen 2002. 
Potentiella LIS-sjöar skrivs med kursiv stil 

Mussjön västra sidan Grängen 

Knon, västra och norra sidan Busjön och Framsjön Mossbergssjön 

Nain, Uvanå Svinsjön 

Uppämten, västra sidan Busjön 

Stor-Laggen, nordvästra sidan Lakenesjön 

Ämten (Uvån) Stor-En, södra sidan 

Deglunden Stor-Jangen, östra sidan 

Upplunden, västra och norra sidan Skärgen, norra sidan 

Dragsjön, södra och västra sidan Långtjärn 

Mossjön Rådasjön 

Stor-Ullen Lidsjön 
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Gröcken, södra sidan Grässjön 

 

  

Figur 25 Sjöar med permanentbebyggelse intill stränder eller med frekvent fritidsbebyggelse 
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VÄRDEFULLA SJÖAR OCH VATTENDRAG 

Fiskeriverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet utser vilka sjöar och vattendrag 
som är nationellt värdefulla och länsstyrelsen pekar ut regionalt värdefulla vatten. Totalt 
finns det 85 klassade sjöar och vattendrag inom kommunen av dessa myndigheter. 
Klarälven norr om Edebäck klassas som nationellt särskilt värdefullt vatten av både 
fiskeriverket och Naturvårdsverket. Övriga av fiskeriverket högst klassade vatten är 
Hyttälven, Svartån och Stor-Ullen. Båda myndigheterna klassar Halgån och Älgsjön 
(västra) som nationellt värdefulla. Natura 2000 områden Noret, Gundan och fem mindre 
tjärnar som hyser vattensalamander är med. I Bilaga 2 redovisas klassningen av 
vattenförekomsterna och flera av de högst klassade vattnen finns i bilaga 3, 
objektbeskrivningen. 

Tabell 17 Antal av annan myndighet än vattenmyndigheten klassade värdefulla sjöar och vattendrag 

Klassning Antal sjöar klassad per myndighet 

 Fiskeriverket Naturvårdsverket Länsstyrelsen  

Nationellt särskilt värdefulla 4 7   

Nationellt värdefulla 3 15   

Övriga värdefulla vatten   61  

 

 

Figur 26 Värdefulla sjöar och vattendrag i Hagfors kommun. 
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VATTENSKYDDSOMRÅDEN 

Det finns tre vattentäkter i Hagfors kommun, vilka är Stor-Ullen, Sunnemo och Gustavsfors. 
Samtliga vattentäkter i Hagfors kommun har skydd i form av juridiska 
vattenskyddsområden. Vattenskyddsområden har olika storlek och olika hänsynsregler 
beroende på vattentäktens omfattning. Hela Stor-Ullens avrinningsområde ingår som yttre 
skyddsområde för skydd av Ullenverkets vattentäkt. Se Figur 16 Vattenskyddsområden i 
Hagfors kommun sid 33 

KALKNING AV SJÖAR OCH VATTENDRAG 

Berggrunden i Hagfors kommun gör att motståndskraften mot försurning är svag. Generellt 
gäller att hela kommunens markyta över högsta kustlinjen (ca 200 meter över havet) är 
försurningskänslig. Undantag är omgivningarna kring Lakenesjön där vissa stråk av 
hyperitberggrund finns. Kalkningen sker genom båt, helikopter och kalkdoserare. 
Våtmarkskalkning förekommer, dock inte i de högst klassade våtmarkerna. Det är okänt hur 
våtmarken långsiktigt påverkas av kalkning, och Hagfors kommun är därför restriktiv till 
detta. 

Som regel startades kalkning av fiskevårdsområdena i länet. Kommunerna tog över 
huvudmannaskapet runt 1993-1994 och Värmlands läns kalkningsförbund sköter sedan år 
2002 kalkningen. 85-100 procent av kostnaderna för kalkning betalas sedan cirka 30 år 
tillbaka av statsbidrag. Mellanskillnaden betalas av kommunerna som avgift till Värmlands 
läns kalkningsförbund. Tabell 18 listar de områden i Hagfors kommun inom Klarälvens 
avrinningsområden som kalkas. Kalkningsinsatserna följer inte kommungränsen utan 
vattengränsen.  

Inom kommunen finns åtta vattenförekomster som inte uppnår god status på grund av 
försurning. Dessa är Björklången, Vångan, Halgån, Stor-En, Enån, Musån (uppströms 
kalkdoseraren), Buskesälven/Hyttälven, och Svartån (uppströms Bosjön).  

Vattenmyndigheten bedömer att det finns risk för att fler vatten blir försurade om inte 
kalkningsprogrammet fortsätter. Som en generell uppskattning har bedömts att det finns 
behov av ytterligare kalkning i storleksordning tio procent av dagens kalkning. Som 
alternativ eller komplement till ytvattenkalkning säger vattenmyndigheten att markkalkning 
kan bli ett alternativ i de områden där det är svårt att uppnå god status med traditionell 
kalkning. Markkalkningen är en engångsinsats men det kan ta 10-20 år innan effekten är 
tillräckligt hög. Successivt kan den ersätta delar av ytvattenkalkningen. Om så blir fallet bör 
åtgärden föregås av en omfattande miljökonsekvensbeskrivning, så att inte skogsmarkens 
kemi äventyras. 

Tabell 18 Kalkade områden inom Klarälvens vattenområde i Hagfors kommun. 

Åtgärdsområde  Kalkstart Motiv 
% 
Stadsbidrag 

Götån 1991 Öring 85 % 
Acksjöälven  Flodkräfta, öring 85 % 
Noret. Grundan 1981 Öring, mört, sällsynt bottenfauna, lokalt fiskeintresse 85 % 
Uvån-Lövån 

1989 
Strategisk kalkning för nedströmsområden med 
öring, mört, sällsynt bottenfauna, fiskeintressen 

95 % 

Laggälven 1990 Mört, öring 95 % 
Musån 1982 Fiskeintressen, mört, öring, röding (Ämten)  95 % 
Uvån-
Tranebergsälven 1992 

Mört, fiskeintressen, flodpärlmussla (Gällälven) 95 % 

Hagälven 

1980 

Stor- och Lill-Ullen: glacialrelikter, storröding (Stor-
Ullen) särskilt skyddsvärd stam, rödlistad 
bottenfauna 

100 % 

Svartån 
1986 

Sällsynt/rödlistad bottenfauna, öring flodpärlmussla, 
flodkräfta 

85 % 

Hyttälven 1984 Mört, öring flodkräfta, sällsynt bottenfauna 85 % 
Lovisebergsälven 

1984 
Öring, flodkräfta, mört (Lakenesjön) glacialrelikter, 
sjövandrande öring, sällsynt bottenfauna 

85 % 

Enån 1997 Lokalt och regionalt fiske, öring sällsynt bottenfauna.  85 % 
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FISKEVÅRD 

Sportfisket sysselsätter varje år 1,5-2 miljoner svenskar. I Hagfors kommun finns 31 
fiskevårdsområden samt några större fiskeföreningar som förvaltar fisket vid en del sjöar 
där enda markägaren är Bergvik Skog. Fisket är av tradition en viktig fritidssysselsättning i 
Hagfors kommun, och stora ansträngningar bör göras för att återskapa kraftiga stammar av 
harr, lax, öring, gös, sik, siklöja, nors och andra fiskarter.  

Fiskevårdsområdesföreningarna har under lång tid stärkt fiskestammarna genom 
utsättning, främst av gös i de större sjöarna. Även egen odling av lokala öringstammar har 
skett i Musåsystemet. Idag sätts även Gullspångsöring och andra put-and-take-fisk

10
 in. 

Bergatjärnara är populära put-and-take-sjöar med laxöring från Gustavalax fiskodling. Även 
röding inplanteras i ett flertal sjöar. Genom ålvillkoren sätter kraftbolaget i dag in glasål i 
många sjöar. Fiskodlingen vid Hornäs har sedan lång tid använts av de lokala 
fiskevårdsområdena. 

Klarälven har en av Europas få stammar av sötvattenlevande lax och har också en egen 
öringstam. Dessa fiskarter har naturligt sina lekområden högt upp i älven medan den vuxna 
fisken växer till sig i Vänern. För att möjliggöra en fortsatt naturlig reproduktion av lax och 
öring sker transport av lekfisk från Forshaga till de kvarvarande strömsträckorna i norra 
Värmland. Sannolikt dör en stor andel av den utlekta laxen vid kraftverken på sin 
utvandring från uppväxtområdena. Man saknar idag kunskap om under vilka förhållanden 
den vuxna laxen klarar att vandra tillbaka till Vänern. Man har beräknat efter nyligen utförda 
undersökningar att c:a  20 % av smolten klarar att ta sig från uppväxtområden tillbaka till 
Vänern. 

Att få laxen att hoppa i forsarna mellan kraftverken är en vision. Om stammen ska bli så 
kraftfull att man kan skapa fiskeeldoradon behövs stora insatser av alla berörda parter 
längs älven. Att få sätta ut Klarälvsöringen för vandring upp i exempelvis Enån, Noret, 
Acksjöälven och Götån för att leka kommer att blir en viktig insats för öringstammens 
överlevnad. Båda dessa visioner är ledstjärnan i det arbete som bedrivs för att återskapa 
Klarälvens unika fiskestammar. 

Åtgärder för att återställa mindre vattendrag med god potential för att få den lokala 
öringstammen att växa till sig i storlek och styrka pågår. Vattendrag som restaureras är 
Acksjöälvens nedre lopp, Enån med Örbäcken, Väjåsystemet i Lakenesjöns 
avrinningsområde, Grundan och Busken-Sången-älvarna. En plan för restaurering av 
Halgåns nedre lopp är godkänd av länsstyrelsen. 

HOT MOT DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I SJÖAR OCH 
VATTENDRAG 

MILJÖUTSLÄPP 

Föroreningar i vattnet påverkar på många sätt livet i vattnet. Näringsämnen påverkar 
planktonsammansättningen och miljögifter kan påverka speciellt bottenorganismerna 
negativt. Tidigare var Värmullen kraftigt påverkad av utsläpp från industrier och orenat 
avloppsvatten. De kvarstående punktutsläppen har förhållandevis liten påverkan på sjöns 
ekosystem. Vattenförekomster dit punktutsläpp sker är förutom Värmullen, Lidsjön, 
Lovisebergsälven, Uppämten och Klarälven vid Bergsäng och Edebäck. 

FÖRSURNING 

Den omfattande försurning som våra vatten utsatts för kommer från luftnedfall, men även 
skogsbruk kan medföra försurning. I ett försurat vatten dör många bottenlevande 
organismer och fiskarter. Särskilt känsliga är laxfisk och mört. Utsläppen av försurande 
nedfall har minskat med 80 procent jämfört med förhållanden i början på 1990-talet. De 
flesta vattenförekomster i Hagfors kommun uppvisar god eller hög status avseende 
vattenkvalitet tack vare de kalkningsinsatser som görs. Näringsfattiga vatten kan påverkas 
negativt av kalkning, men nyttan bland annat i form av ökad biologisk mångfald överväger 
enligt vattenmyndighetens bedömning.   

                                                      
10

 Inplantering av ädelfisk i sportfiskesyfte i sådana sjöar där arterna normalt inte kan reproducera.  
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FYSISKA FÖRÄNDRINGAR 

Fysiska förändringar i sjöar och vattendrag innebär fragmentering av älvar genom 
vandringshinder och onaturliga flöden genom vattenregleringar. Vandringshinder till följd av 
felaktigt lagda vägtrummor i både det allmänna vägnätet och i skogsbilvägnätet och 
flottledsrensningar är andra orsaker. Detta medför förändrad livsmiljö för flertalet av 
vattnets vandrande organismer, samt påverkar de strandlevande insekter som är 
anpassade till naturliga vattenfluktuationer. Även det rationella skogsbruket har gett upphov 
till fysiska förändringar genom körskador samt genom avverkningar i strandzonen till 
bäckar och sjöar. LRF, Skogsstyrelsen och Bergvik skog har därför iscensatt ett program 
för minimering av körskador vid avverkningar. Vattenförekomsterna i Hagfors kommun är 
hårt drabbade av fysiska förändringar.  

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Klimatförändringarna kan orsaka att mer extrema flödesförändringar blir vanligare. Hagfors 
kommun är extra känsligt genom Klarälvdalens erosionsbenägna jordarter. Kommunen är 
föremål för en nationell utredning om skredrisk. De effekter av kraftigt regn som drabbade 
kommunen i augusti 2004 med avgrävda vägar längst ner i avrinningsområdet förskräcker. 
Om ihållande eller häftiga regn inträffar då Uvåns magasin redan är fyllda, finns ingen 
buffert i systemet som kan motverka höga flöden i älvarna och i Klarälven. Detta orsakar 
återkommande problem i till exempel Gustavsfors. Denna svåra problematik bör utredas. 

MILJÖKVALITETSMÅL LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 

NATIONELLT MILJÖKVALITETSMÅL 

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer skall 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas. 

REGIONALT MILJÖMÅL 

1. Skydd av natur- och kulturmiljöer: Senast år 2010 ska minst hälften av de utpekade 
skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt skydd. Regionaliserat mål. C:a 45 vattendrag och 
20 sjöar är utpekade i Värmland. Av dessa har endast en handfull skydd 2010. Målet är ej 
uppnått. 

2. Restaurering av skyddsvärda vattendrag: Senast till år 2010 ska minst 25 % av de 
utpekade värdefulla och potentiellt skyddsvärda vattendragen ha restaurerats. 
Regionaliserat mål. 80 vattendrag ingår. Endast en handfull av dessa vattendrag är 
restaurerade. Målet är inte uppnått. 

3. Upprättande av vattenförsörjningsplaner för vattentäkter: Senast år 2009 ska 
vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha 
upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Målet är identiskt med det 
nationella. Målet är inte uppnått, då endast 40 % av ytvattentäkterna har skyddsområden. (I 
Hagfors har alla våra tre kommunala vattentäkter skyddsområden). 

4. Om utsättning av djur och växter: Senast 2010 ska utsättning av djur och växter som 
lever i vatten ske på sådant sätt att biologisk mångfald inte påverkas negativt. 
Regionaliserat mål. Målet är inte uppnått, då illegal utsättning och spridning av fisk från 
”put-and-take” sjöar har skett. 

5.1. Åtgärdsprogram för hotade arter: Senast år 2009 ska de åtgärdsprogram för hotade 
arter som berör Värmlands län vara inledda i vårt län. Regionaliserat mål. Målet är 
uppnått.(Arter som har åtgärdsprogram som berör Hagfors är t.ex. utter, strandsandjägare, 
flodkräfta, flodpärlmussla.) 

5.2. Nytt åtgärdsprogram för Klarälvslax och öring: Senast år 2010 ska ett nytt 
åtgärdsprogram för Klarälvslax och öring ha tagits fram och inletts. Länseget mål. Målet är 
uppnått  då åtgärdsprogrammet inletts med t.ex. skärpta fiskeregler, ökande 
smoltutsättning, fiskvänligare turbiner, kalkning och vattendragsrestaurering. 
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6. Inventering av nyckelbiotoper och bedömning av restaureringsbehov. Senast 2010 ska 
en inventering av nyckelbiotoper i vatten samt bedömning av restaureringsbehov ha 
genomförts i alla vattendrag med ett avrinningsområde större än 10 km

2
. Länseget mål. 

Inventeringen har avslutats om målet är uppnått. 280 mil vattendrag har inventerats. C:a 30 
% av de inventerare sträckorna bedöms vara påverkade av flottledsrensning.  

LOKALT MILJÖMÅL 

Övergripande mål: Hagfors kommuns sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologiskt 
hållbarhet i enlighet med vattendirektivet. Potentialen för hållbara fiskebestånd genom 
variationsrika livsmiljöer i vatten ska utvecklas.(Omformulerat mål från ÖP). Kommunens 
prioritering för att klara det högt ställda målet att alla vattenförekomster ska uppnå god 
status senast 2021 är gjort i bilaga 2, sjöar och vattendrag, där varje delområde gås 
igenom. Kommunens prioriteringar sammanställs även i bilaga 2, Mål och strategier. 

Tabell 19 Delmål Levande sjöar och vattendrag 

Delmål  Strategi för att uppnå delmålet Ansvarig 

 
Hagfors kommuns sjöar och 
vattendrag ska uppnå god ekologisk 
status senast 2021, undantaget 
kraftigt modifierade vatten. Flera 
sjösystem ska regleras på mer 
ekologiskt hållbart sätt. (Nytt mål, 
följer av vattendirektivet) 

 
I samråd med vattenmyndigheten ska kommunen se över 
vattenförekomsternas klassning och prioritera åtgärder. 
Kommunen ska aktivt bidra till att avtal träffas om en lämplig 
reglering med lägre amplitud och ingen nolltappning med 
syfte att ge vatten god ekologisk status i utpekade vatten. 
Kommunen ska vara delaktig i värderingen vilka vattendrag 
som kan anses vara kraftigt modifierade, och därför omfattas 
av annan klassning. Se prioriterade åtgärder 
 

 
Tekniska 
enheten 

Livskraftiga ursprungliga 
öringstammar i kommunens högst 
prioriterade vattendrag ska stärkas 
genom restaurering av flottleder, 
kalkningsinsatser samt ett mer 
ekologiskt flöde. Återinplantera arter 
som försvunnit på grund av 
försurning och reglering som t.ex. 
flodpärlmussla och öring. (Mål i ÖP) 
 

Kommunen ska tillsammans med fiskevårdsområden och 
länsstyrelsen göra åtgärdsprogram för de mest skyddsvärda 
vattendragen samt utreda möjligheterna för de försvunna 
arternas återkomst till dessa vatten. Se prioriterade åtgärder. 
Arbetet ska om möjligt ske i Klarälvens vattenråds regi och i 
samverkan med de övriga Klarälvskommunerna. 

Tekniska 
enheten 

I syfte att öka vandringsmöjligheten i 
vissa prioriterade vattensystem ska 
fragmenteringsgraden minska. 
Dammar utan stor ekonomisk 
betydelse bör utredas. Gamla 
dammar utan vattendom och utan 
funktion bör ses över. Större 
oreglerade vattendrag ska skyddas 
mot framtida reglering. (Mål i ÖP) 
 

Kommunen ska inom Klarälvens vattenråd tillsammans med 
vattenmyndigheten och i dialog med 
fiskevårdsområdesföreningar, kraftbolaget och skogsbolaget 
göra en utredning om lämpligheten att riva ut dammar son 
idag saknar funktion. Se prioriterade åtgärder. Kommunens 
bör vara mycket restriktiv att ta på sig dämningsansvar för 
fler dammar och bör avråda bygdeföreningar och 
fiskevårdsområden för detsamma. 
 

Tekniska 
enheten 

Klarälven: Åtgärder för att stärka 
stammarna av Klarälvslax, öring och 
harr ska prioriteras så att en 
återetablering mellan kraftverken i 
Klarälven kan ske. Fisketurism i 
Klarälven ska utvecklas. 
(omformulerat mål från ÖP) 
 

Kommunen ska aktivt delta i projekt knutet till Klarälven 
fiskestammar. 
Klarälvskommunerna, Klarälvens vattenråd och 
fiskevårdsområden är viktiga samarbetsparter. 
 
 

Utvecklings
enheten 
Tekniska 
enheten 

Kommunen ska i en 
sårbarhetsutredning göra ytterligare 
anpassning i den kommunala fysiska 
planeringen så att tänkbara effekter 
av framtida klimatförändringar tas i 
beaktande.  (Nytt mål) 

Regleringen av Uvåsystemet och inventering av vägtrummor 
och broars avbördningskapacitet. Samverkan Fortum och 
Transportstyrelsen (vägar) 

Tekniska 
enheten 
Räddnings-
tjänsten 

Strandnära boende ska utvecklas i 
kommunen. (Mål i ÖP) 

Kommunen ska ta fram ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen gällande strandskyddet och peka ut 
landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (LIS-
områden).  

Tekniska 
enheten 
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Figur 27 Markering av vattendrag där kommunen föreslår åtgärder. 
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KOMMUNENS PRIORITERADE ÅTGÄRDER I DELAVRINNINGS-
ORMDEN MED SYFTE ATT UPPNÅ GOD EKOLOGISK STATUS 

Delområde 1 – Norra Uvån ner till Uvåns mynning i Uppämten4 

Genom en överenskommelse om en mer ekologisk tappning av Lövsjöarna kan 
Lövåsystemet fram till Nain få god ekologisk status före 2021. Lövån är viktigt 
reproduktionsområden för resterna av Nainöringen. Lövsjöarna regleras endast genom 
flottledsutslaget och saknar vattendom för kraftreglering. Uvån bör utredas om öring kan 
återetableras. 

Delområde 2 – NO delen av Uvån till Laggälvens mynning i Uvån 

I de vattenförekomster som inte påverkas av tappningen i Flåsjön gör kommunen 
bedömningen att god ekologisk status sannolikt är uppnådd i Fräkensjöarna, Kisjön, 
Laxräjtika och Lapptjärn, som bör få status som vattenförekomster och klassas av 
myndigheten. Motiveringen till detta är att Fräkensjöarna och Kisjön ligger inom 
naturreservatet Fräkensjömyrarna. Laxräjtika-Lapptjärn-Dysjön bör sammanföras till en 
vattenförekomst. Utredning bör göras om Storsjön kan klassas om till ett kraftig modifierat 
vatten. 

Delområde 3 – NV delen av Uvån ner till Knons utlopp i Uvån 

I vattenförekomsterna uppströms Knon gör kommunen bedömningen att god ekologisk 
status redan borde vara uppnådd i Hemsjön, Örsjöarna och Mussjön. Genom legalisering 
av den tappning som idag sker vid Mussjön kan hela systemet fram till Knon få god 
ekologisk status redan 2015. Utredning bör göras om Knoälven kan klassas om till ett 
kraftig modifierat vatten. Kommunen ska initiera en utredning för att åtgärda problemen 
med de frekvent förekommande alltför höga vattennivåerna i Uppämten. 

Delområde 4 - Uvån, Tranebergsälven och Gällälven ner till Uvåns utlopp i Värmullen 

I vattenförekomsterna uppströms Upplunden (Klammaälvens vattensystem och Ögsjöarna) 
gör kommunen bedömningen att god ekologisk status sannolikt redan är uppnådd. Dock 
bör en del havererade dammar saneras och deras status som vattenanläggningar ses över. 
En utredning bör göras om Tranebergsälven och den del av Uvån som är kanaliserad vid 
Geijersholm Knoälven kan klassas om till ett kraftig modifierat vatten. 

Delområde 5 – Ullensjöarna, Hagälven samt Görsjöarna och Örbäcken ner till 
Värmullen 

En legalisering av den skriftliga överenskommelse som finns gällande reglering av Stor-
Ullen och Lill-Ullsälven bör ske för att god ekologisk status ska bibehållas. För Görsjöarna 
finns en överenskommelse om naturlig reglering, vilken utgör en god grund för inrättande 
av naturreservat vid Mana. Detta bör legaliseras på ett sätt som vattenmyndigheten 
godkänner för ny statusklassning. Flodpärlmusslans bestånd i Örbäcken bör kunna 
utvecklas med rätt biotopvård. Örbäcksravinen vid Mana planeras ingå i kommunens första 
naturreservat. 

Delområde 6 – Värmullen och Uvån ner till Uddeholm 

Värmullen är en av få sjöar i Värmland som av vattenmyndigheten klassats med ”dålig 
status”. En åtgärdsplan måste därför upprättas. Hagfors kommun ska vara delaktig vid 
upprättande av åtgärdsplanen för Värmullen, i samverkan med kraftregleraren av 
Stjärnsforsen och Uddeholms AB. 

Delområde 7 – Sunnemotrakten och de stora sjöarna till utloppet vid Åros 

I vattenförekomsten Rådasjön måste ytterligare utredningar göras, då det finns 
tveksamheter om sjöns fiskebestånd verkligen är negativt påverkad av näringsämnen, som 
klassningen kommit fram till.  Genom en ny prövning av regleringen av Busken och Sången 
med en mer anpassad reglering med minimitappning och vårflod skulle hela sjösystemet 
kunna uppnå god ekologisk status redan 2015. Kalkning måste fortsätta. Älgsjön och 
resten av sjösystemet som rinner ner till Svartån bör kunna erhålla god ekologisk status 
genom utredning om en utrivning av flottledsdammar som idag saknar nytta kan ske. 
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Figur 28 Delavrinningsområden med numrering 

 

Delområde 8 - Sjösystemet på västra sidan av Klarälven ner till Noret 

Genom en överenskommelse med kraftbolaget om bättre reglering borde Gröcken kunna 
erhålla god ekologisk status före 2015. Vidare undersökningar av växtplankton och 
bottenfauna bör göras i Mossbergssjön och Grängen (påverkan av näringsämnen vilket 
gjort att fiskstammen inte är tillräckligt god). Om sjöarna är påverkade av näringstillförsel 
bör man utreda vad man kan göra åt detta. Västra Harasjön bör kunna klassas tillsammans 
med Grundan. Här finns inget vandringshinder då Västra Harasjön mynnar i ”tvärgrunna”. 
Svinsjön och Hamratjärn, som hyser en värdefull fågelfauna bör kunna klassas som 
samma vattenförekomst som Föskeforsälven nedströms dammen vid Grängens utlopp. De 
är båda oreglerade och håller sannolikt god ekologisk status som näringsrika slättsjöar. 
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Delområde 9 – Lakenesjön via Louvisebergsälven till Klarälven 

En utredning av Louvisebergsälvens potential för lek av öring bör göras för att utreda 
förutsättningarna för uppvandring vid framtida utsättning av Klarälvslax och öring 
uppströms Munkforsen. 

Delområde 10 – Ensjöarna via Enån till Klarälven 

I vattenförekomsterna Örbäcken, biflöde till Enån gör kommunen bedömningen att god 
ekologisk status är uppnådd, och vattenmyndigheten bör klassa systemet, då det är ett 
viktigt lekområde för öringen i systemet. Försurningspåverkan i Enån bör följas upp med 
noggrannare provtagningar och utvärderingar. Hagfors kommun ska vara delaktig i 
upprättandet av åtgärdsplanen för Stor-En, i samverkan med länsstyrelsen och Värmlands 
kalkningsförbund. 

Delområde 11 – Klarälvens huvudfåra genom Hagfors kommun 

Kommunen ska aktivt delta i arbetet att säkra goda stammar av Klarälvslax och öring med 
syfte att fiskestammarna ska kunna återta sina naturliga lekområden även mellan 
kraftstationerna och i biflöden. Utredning om Klarälven nedströms Edebäck kan klassas 
som modifierat vatten bör göras. En undersökning av Klarälvens biflöden, med avseende 
på potentiellt bra lekområden för Klarälvsöringen bör prioriteras.  

Kommunen ska samarbeta med länsstyrelsen, kraftbolaget och fiskevårdsområdet för att 
göra biotopåtgärder (flottledsrensning) i Halgåns nedersta lopp för laxlek. Det är en 
prioriterad åtgärd. 

Kommunen ska medverka till att ett åtgärdsprogram för Acksjöälvens avrinningsområde tas 
fram. En utredning bör göras om det finns stor ekologisk nytta med att riva dammen vid 
Acksjön. Minimitappning är här prioriterad. 

Uvåns potential för laxlek bör utredas. I vattenförekomsterna Götån, Lemundtjärnarna, 
Västerbäcken och Skymma älv gör kommunen bedömningen att god ekologisk status kan 
vara uppnådd, och dessa vatten bör undersökningar för en klassning av 
Vattenmyndigheten. Om ett vatten har en otillfredsställande klassning, ska ett 
åtgärdsprogram fastställas. Vångan och Götån har hamnat i denna klassning på grund av 
osäker uppgift om försurningspåverkan på bottenfauna, vilket bör undersökas igen. 

Delområde 12 – Skärgen 

Då Skärgen inte har någon vattendom, bör dammen prioriteras för en utredning och 
regleringsförfarandet kunna omprövas. Syftet skulle då vara att stärka öringstammen i 
Skärgesälven. En ny undersökning bör göras i Skärgen, för att se om bottenfaunan 
verkligen är regleringspåverkad. 
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KAPITEL 8. VÅTMARKER 

Våtmarkerna har en viktig uppgift i naturen. De samlar, lagrar, renar och sprider vatten, 
genom att de fungerar som buffert mot häftiga regn och kan ge ifrån sig vatten under 
perioder av torka. De fungerar som naturliga renare av vatten då de fångar upp ämnen 
genom den filtrering som sker i våtmarken. Strandängar kan rena det vatten som kommer 
från kringliggande åkrar. Tungmetaller binds effektivt till torv, vilket gör att våtmarker 
innehåller högre halter av till exempel kvicksilver än omgivande marker. Våtmarker hyser 
en anpassad flora och fauna, och är viktiga resurser för den biologiska mångfalden 

Skogslandskapet i Hagfors kommun består av en mosaik av sjöar, skog och våtmarker. 
Hela 25 000 ha, elva procent, av kommunens yta är våtmarker.  

MYRSKYDDSPLAN 

Myrskyddsplan för Sverige är en sammanställning av landets mest värdefulla myrar som 
ännu inte har ett långsiktigt skydd. Med långsiktigt skydd menas att de skyddas och sköts 
som nationalpark, naturreservat, Natura 2000 eller biotopskyddsområde. Den första planen 
kom 1994 och då fanns tre områden med i Hagfors kommun, nämligen Fräkensjömyrarna, 
Brattforsheden och Råda Stormosse. I 2007 år revidering av myrskyddsplanen hade dessa 
fått ett långsiktigt skydd och i den nya upplagan finns ingen våtmark i Hagfors angiven. 

 

Figur 29 Stormossen Ost Gräsmangen. Riksintresse för naturvården, högsta klass i 
våtmarksinventering. Fotot visar flarkar och översilningsytor Foto A Sjörs 2010 
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VÅTMARKSINVENTERING 

Sedan början av 1980-talet har Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna 
genomfört regionala våtmarksinventeringar (VMI) i hela Sverige. Till stora delar är dessa 
gjorda genom flygbildstolkningar och endast en mindre del av våtmarkerna har inventerats i 
fält. Många mindre våtmarker, som också kan ha höga naturvärden, har tyvärr helt 
utelämnats ur VMI. Inventeringarna har legat till grund för planering och skyddsåtgärder för 
myndigheter, länsstyrelser och kommuner. VMI-data utgör även ett redskap för 
miljöövervakning och är en viktig informationskälla för våtmarker generellt. I Hagfors 
kommun är 88 våtmarker inventerade och har en totalareal på 9551 ha. Tio av dessa 
områden är klassade med naturvärde 1 och beskrivs i objektsamlingen.  

Tabell 20 Skyddsvärda våtmarker i Hagfors kommun med klass 1 samt de som ingår i utpekade 
riksintresseområden. Våtmarker markerade med * finns beskrivna i objektbeskrivningen Bilaga 3. 

Namn Beskrivning Klass 
VMI 

Skydd Areal 
(ha) 

Objekt
-nr 

Fräkensjö-
myrarna* 

Sjörikt myrkomplex av 
vildmarkskaraktär.  

1 Natura 2000, 
naturreservat, 
Riksintresse 
 

1 675 60 

Råda 
Stormosse* 

Värmlands gölrikaste mosse med ca 
200 gölar. 
 

1 Natura 2000, 
Riksintresse 

364 62 

Träjmossen* Mosse med offertjärn (källa) 
 

1 Riksintresse 5 67 

Stormossen O 
Gräsmangen* 

Ovanlig högt utbildad mosse med 
många gölar,  
 

1 Riksintresse 121 20 

Skogamossen* Mosse med 57 gölar 
 

1   1099 63 

Stormyren vid 
Kölan 

Fint våtmarkskomplex. Sumpskogar 
 Vildmarkskaraktär 
 

1   384 61 

Trollsmossen* Mosse, vackert välvd 
 

1   102 64 

Venmyren och 
Gräskärret* 

Slåttermyr. Södra delen sumpskog. 
Tallmosse 
 

1   142 65 

Flyktmyren* Mosse med gölar 
 

1   298 66 

Kroppmossen 
(Kropphea)* 

Mosse med 30-tal småtjärnar, fyller ut 
en meanderbåge av Klarälven 
 

2 Riksintresse 63 10 

Jordbacks-
tjärnarna* 

Mörka tjärnar och småvatten med 
större vattensalamander 
 

2 Natura 2000 5 68 

Östra 
Tönnettjärn* 

Igenvuxen korvsjö, inga klarvattenytor. 
Kärr med ängsull och flaskstarr 
 

ej 
med  

Riksintresse   4 

Bergsängstjärn
* 

Igenvuxen korvsjö, tidigare slåttermyr ej 
med  

Riksintresse   9 

Tippatjärnarna Småvatten med större 
vattensalamander 
 

ej 
med  

Natura 2000 12 69 

Dusten Småvatten med större 
vattensalamander 

ej 
med  

Natura 2000 4 72 
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Figur 30 Våtmarksområden och dess klassning i Hagfors kommun som ingår i den regionala 
våtmarksinventeringen. 
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HOT MOT DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I VÅTMARKER 

Många djur och växter är beroende av våtmarker under hela eller delar av sin livscykel. 
Nästan 15 procent av de rödlistade arterna i Sverige, 536 arter, återfinns på våtmarker och 
sötvattenstränder. Nästan en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit 
genom dikning och uppodling och en stor del av dem som finns kvar är påverkade av 
mänsklig aktivitet. Utdikning i skogsbruket för att förbättra skogsproduktionen står för 
ungefär hälften av den försvunna våtmarksarealen. I Hagfors kommun är situationen 
betydligt bättre. Våtmarkerna har inte exploateras genom större torvtäkter, och en utdikning 
av jordbruksmarkernas våtmarker har inte skett i någon större omfattning. 

Våtmarker är en naturligt sur miljö. Att kalka våtmarker kan påverka dess funktion och den 
biologiska mångfalden knuten till biotopen. Det är därför viktigt att minimera kalkning på 
våtmarker. Hagfors kommun har ett principiellt ställningstagande mot generell 
våtmarkskalkning, antaget i ÖP. 

Hur våtmarkerna påverkas av de pågående klimatförändringarna är mer okänt. En ökad 
årsnederbörd och ett varmare klimat kan påverka torvbildningsprocesserna i mossar och 
myrar. En stor andel våtmarker motverkar effekter av den befarade ökningen av häftiga 
regn då våtmarkens magasinerade förmåga minskar drastiska flödesförändringar i 
vattendragen. Detta visade sig våren 1995 då Hagfors drabbades av stor nederbörd på 
frusen mark – då våtmarkerna var frusna medförde regnet kraftiga skador på vägtrummor 
och vägar bröts av. Negativa effekter av kraftiga skyfall som alltför snabbt når de 
erosionskänsliga jordarterna nere i dalgångarna med skred och avskurna vägar har 
drabbat kommunen vid flera tillfällen det senaste decenniet.   

Hotet mot våtmarker i skogsmarken av mänsklig påverkan i Hagfors kommun bedöms som 
ringa. Exploateringshot saknas.  

MILJÖKVALITETSMÅL MYLLRANDE VÅTMARKER 

NATIONELLT MILJÖKVALITETSMÅL  

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

REGIONALT MILJÖMÅL 

1. Strategi för skydd och skötsel av våtmarker 

En nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker och sumpskogar ska tas fram 
senast till år 2005. Målet är identiskt med det nationella. Målet uppnått. 

2. Långsiktigt skydd för våtmarker  

Samtliga värmländska våtmarksområden i ”Myrskyddsplan för Sverige” ska ha ett 
långsiktigt skydd senast år 2015. Regionaliserat mål. 24 av 31 våtmarker har skydd som 
natur-reservat (11 st) eller bevakas inom Natura 2000 nätverket (13 st). Målet kommer 
sannolikt inte att uppnås. 

3. Skogsbilvägar över våtmarker  

Senast år 2010 ska inte skogsbilvägar byggas över våtmarker med höga natur- eller 
kulturvärden eller så att dessa våtmarker påverkas negativt på annat sätt. Länseget mål. 
Målet bedöms vara uppfyllts. 

4. Anläggning och återställning av våtmarker  

I det värmländska odlingslandskapet ska ca 500 ha våtmarker anläggas och/eller 
återställas fram till år 2010. Regionaliserat mål. C:a 300 ha har anlagts/restaurerats. Målet 
är ej uppnått. 

5. Åtgärdsprogram för hotade arter  

Senast år 2009 ska de åtgärdsprogram för hotade arter som Naturvårdsverket fastställt till 
och med 2007 och som berör våtmarker i Värmlands län vara inledda i Värmlands län. 
Regionaliserat mål. Åtgärdsprogram för rikkärr och större vattensalamnader har skapats. 
Målet är ej uppnått 
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LOKALT MILJÖMÅL 

Våtmarkernas ekologiska och hydrologiska funktion ska värnas och skyddas.  

Tabell 21 Delmål Myllrande våtmarker 

Delmål Strategi för att uppnå delmålen Ansvarig 

 
Hagfors kommun ska verka för att 
minimera våtmarkskalkning. (Mål i ÖP) 

 
Aktiv deltagande i Värmlands 
kalkningsförbund gällande 
kalkningsplaner och strategier. 
Kontroll av utförandet av 
kalkningsåtgärder. 
 

 
Värmlands 
kalkningsför
bund Miljö- 
och bygg-
nämnden  

Kommunen ska verka för att 
våtmarkerna Stormossen ost 
Gräsmangen, Skogamossen och 
Stormossen/Kölarna får ett varaktigt 
skydd bl.a. med syfte att smålommens 
häckningsområden skyddas. (Mål i ÖP) 
 

Uppmaning och dialog med 
länsstyrelsen 

Tekniska 
enheten 

Kommunen ska verka för att övriga 
våtmarker som är klassade 1 enligt VMI, 
och som idag saknar skydd, ska få ett 
varaktigt skydd. (Mål i ÖP) 

 

Uppmaning och dialog med 
länsstyrelsen 

Tekniska 
enheten 

Ingen större torvtäkt får ske i våtmarker 
av betydelse. (Mål i ÖP) 
 

Restriktivitet vid ansökan och 
anmälan om täkttillstånd enligt 
miljöbalken.  
 

Miljö- och 
byggkontoret 

Kommunen ska verka för att 
Skogsstyrelsen inte tillåter diktning av 
våtmarker och att dikning i skog runt 
våtmarker sker på ett sådant sätt att 
våtmarkens hydrologiska funktion inte 
äventyras. (Mål i ÖP) 
 

Uppmaning till restriktivitet vid 
ansökan och anmälan om 
skyddsdikning och skogsdikning i 
anslutning till våtmarker vid 
arbetet i sektorsrådet skogen. 
Syftet är att minimera skadorna av 
höga flöden på infrastrukturen. 
 

Tekniska 
enheten 

Kunskap om våtmarkers ekologiska 
funktion ska öka. (Nytt mål) 

Informationsbroschyrer ska tas 
fram om våtmarker funktion där 
även våtmarker med höga 
naturvärden beskrivs, exempelvis 
Fräkensjömyrarna. 

Tekniska 
enheten, 
Utvecklings-
enheten 
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KAPITEL 9. SKOGSLANDSKAPET 

Den största naturresursen i Hagfors kommun är skogen. Det finns ungefär 145 000 ha 
produktiv skogsmark, vilket motsvarar 72 procent av kommunens yta. Skogen har alltid 
varit en viktig försörjningsbas (se KAPITEL 3). Listan av ekosystemtjänster som vi hämtar 
från skogen är mycket lång. Idag utvecklas nya produkter från skogsråvaran som 
biodrivmedel och nya kretsloppsanpassade produkter. Den globala uppvärmningen hejdas 
genom att skogens produkter ersätter olja. Det är en stor utmaning att nyttja skogen på ett 
klokt sätt utan att orsaka negativa effekter på den biologiska mångfalden och andra värden 
i skogen. 

Det tvärvetenskapliga Future Forest startade 2009 och är det största 
skogsforskningsprogrammet någonsin i Sverige. Bakgrunden är komplexiteten som präglar 
skogsfrågorna. En av huvudinriktningarna i programmet är att ge underlag för beslut som 
gör det möjligt att skogen kan brukas på ett hållbart sätt och att klimatförändringarna 
motverkas. 

Det finns inga rester kvar av äkta urskog i Hagfors kommun, men ett fåtal naturskogar finns 
kvar. Örbäcksravinen invid Mana i centrala Hagfors är ett fint exempel på en naturskog. 
Området hyser många rödlistade arter. Andra exempel på naturskogar är Skallberget i 
Sunnemo, Nordsjöområdet i Ekshärad och Stenbäcksdalen i Knappåsen. Av olika 
anledningar har dessa inte omfattats av det rationella skogsbruket och fungerar därför som 
oaser för många växter och djur.  

Tabell 22 Markägarfördelning av skogsmark i Hagfors kommun 2009. 

Markägare Areal (ha) 

Bolag 84 574 

Kommun 949 

Privat 46 888 

Summa 132 332 

SKOGSBRUK 

Skogsbruket i Hagfors kommun har sedan 1800-talet varit inställt på rationell produktion, 
vilket medfört att skogen idag är förhållandevis homogen och artfattig. Skogsbruket har 
varierat under tid och rum, och varit en grundförutsättning för utveckling i kommunen. 
Människans brukande av skogen har före kolningens tid liknat en naturlig påverkan, där 
exempelvis svedjebruk liknar skogseld och skogsbete liknar naturlig betespåverkan av vilda 
djur. Dagens skogsbruk, såsom den förväntas vara, med en mix av produktionsskog, 
generell hänsyn, anpassad skötsel och reservatsavsättningar är en fortsättning på detta 
mångbruk.  

Ända fram till slutet av 1800-talet fanns ingen hållbar förvaltning av skogen i Sverige. 
Skogsvård var ett okänt begrepp. Man övervägde inte andra aktiva insatser än att fördela 
skogstillgången till bruken för kolningen. Uddeholmsbolaget gjorde redan i slutet av 1800-
talet den första heltäckande inventeringen med målsättningen att fastställa en långsiktigt 
plan- vilket var tidigt ur ett svensk perspektiv. Skogen indelades i block, var och en avsedd 
för ett års avverkning utifrån ett tidsperspektiv av skogens omloppstid. Plantskolor 
uppfördes. Beskogning med barrskog på svedjefall och efter hyggen gjordes. Den glesa 
och småväxta skogen avverkades för att ny tät ny ungskog skulle ge möjlighet till framtida 
virkesproduktion. Ungskogen gallrades. Bolaget var tidigt medveten om att en anpassning 
till lokala förhållanden var viktig. Den första planen fastställdes i slutet av 1800-talet.  

En bit in på 1980-talet blev det tydligt att det skogsbruk som bedrevs medförde en alltför 
kraftig skada på den biologiska mångfalden. Den nya skogsvårdslagen jämställde 
produktion och biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden ska bevaras genom 1) 
formellt skydd 2) frivilliga avsättningar 3) generell miljöhänsyn.  

Om skogsbruket hotar eller gynnar den biologiska mångfalden beror på vilka 
brukningsmetoder som används. En variation i landskapet och biotoper krävs för att skogen 
inte ska fortsätta utarmas. Brukandet av skogen i sig är inte ett hot mot den biologiska 
mångfalden, förutsatt att man brukar skogen på ett mångsidigt och hänsynsfullt sätt och 
även undantar vissa ytor från produktionsskogsbruk. Det är bara på landskapsnivå som 
man kan kombinera alla värden i skogen som ska bevaras eller förstärkas.  
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Kunskapen om betydelsen av värdekärnornas placering i landskapet fick genomslag på 
1990-talet genom Skogsstyrelsens kampanjer Rikare skog (1990) och Grönare skog 
(1999). Bergvik Skog har fört in detta i sin ekologiska landskapsplanering (ELP).  

Skogsstyrelsen utvärderingen av den generella hänsynen i skogen är illavarslande. Endast 
61 procent av alla avverkningar i Svealand (exkl. Dalarna, som räknas till södra Norrland) 
når upp till lagkravet

11
. Endast 22 procent av avverkningarna i Svealand (år 2006-2009) når 

upp till den skogspolitiska ambitionen. Slutsatsen är att skogsbruket idag har svårt att fullt 
ut balansera de två jämställda målen (produktion och miljö).   

Skogssektorn har inte har accepterat utsagan från Skogsstyrelsen utan menar att nivån 
inte når upp till lagkravet såsom man tolkat det i den s.k. polytaxinventeringen. 
Skogsägarna menar att detta inte kan motsvara lagkravet och att situationen egentligen är 
bättre. Bergvik Skogs egna uppföljningar är stickprovsvisa och relaterar inte mot SVL utan 
mot egna riktlinjer och certifieringsstandarder. Stickprovet tillåter inte en utvärdering på 
kommunnivå, men den regionala situationen ser nivåmässigt i snitt bra ut.

 
Fortfarande finns 

problem med körskador och vattenöverfarter, som Bergvik Skog arbetar fortlöpande med 
att minimera. 

12
   

De naturanpassade skogsbruksmetoderna som nu tillämpas i Sverige är inte mer än 20 år 
gamla. Det kommer att ta mer än ett halvt sekel innan man kan se resultaten. Forskning 
visar dock att metoderna för naturhänsyn i samband med avverkning ger effekt. Död ved, 
kvarlämnandet av träd som ska blir riktigt gamla och korridorer längs vattendrag ökar. 
Forskarna säger att man idag har tillräckligt med kunskap om effekter, och att de nu 
handlar om att tillämpa dessa i praktiken.  

 

 

Som markägare vill kommunen föregå med gott exempel och arbetar med naturvärden 
kopplade till skog. Vattendrag får inte överkorsas utan skyddande stockbroar och körskador 
ska minimeras. Död ved ska lämnas kvar i skogen och stigar ska bevaras. Den tätortsnära 
skogen ska skötas så att den inbjuder till rekreation samtidigt som dess naturvärden ska 
öka. (se KAPITEL 11). I Hagfors kommuns egna skogar är 188,4 ha undantaget 
produktion, vilket motsvarar 22 procent av den totala kommunala skogsmarken. Denna 
areal är till största delen tätortsnära skog. 

 

                                                      
11

 Enligt statistik Skogsstyrelsen http://www.skogsstyrelsen.se/sv/Myndigheten/Statistik/Sok-i-statistiken/ 

12
 Källa Bergvik Skog AB feb 2011 

Figur 31 Tillfällig timmerbro till skydd för vattendrag vid avverkning vid Kvarnälven, Gustava 
socken.  Fota A. Sjörs 2010 
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MILJÖMÄRKNING AV SKOGSBRUK 

För att garantera ett skogsbruk som tar hänsyn till den biologiska mångfalden och 
naturvärden i skogen finns det två certifieringar, vilka är Forest Stewardship Council (FSC) 
och Programmet for the Endorsment of Forest Cerification Scheme (PEFC). Båda har 
samma krav på avsättning av skogsmark för naturvården. Bergvik Skog är både FSC och 
PEFC -certifierad. 

FSC är en internationell organisation som verkar för att främja ett miljöanpassat, socialt 
ansvarstagande och ekonomiskt livskraftiga bruk av världens skogar. Det är en frivillig 
certifiering, som ställer krav på hur biologiskt värdefull skog sköts på ett sätt så att 
naturvärden bevaras samt på lokal- och urbefolkningens rättigheter. I Sverige är hälften av 
all skogsmark märkt med FSC.  

PEFC består av skogscertifiering, entreprenörscertifiering och spårbarhetscertifiering. 
PEFC verkar för ett uthålligt skogsbruk med spårbarhet av virke från certifierat skogsbruk 
vidare i förädlings- och handelskedjan.  

NYCKELBIOTOPER 

Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden. De spelar en nyckelroll för 
missgynnade och hotade djur och växter i skogen. Inventeringen av nyckelbiotoper 
startade 1993 och pågår fortfarande.  

Nyckelbiotoper i skogen omfattas inte av ett formellt skydd, men genom certifiering av 
skogsbruket är det i dag ovanligt att de avverkas.  

I Hagfors kommun finns sammanlagt 560 identifierade nyckelbiotoper. Fyra ligger på 
kommunalägd mark och tre av dessa har fått ett formellt skydd i avtal med Skogsstyrelsen. 
Dessa är Skallberget Sunnemo, Norra Prästgårdstjärn och Ekesbergets östsluttning. Den 
fjärde är Mana/Örbäcken och den har idag en kommunal skötselplan, men saknar än ett 
formellt skydd i väntan på reservatsbildning.  

Av de 170 identifierade nyckelbiotoperna på privat mark har 59 ett områdesskydd, fördelat 
på 29 biotopskyddsområden (86,2 ha) och 30 naturvårdsavtal (89,4 ha), totalt 175,6 ha. 35 
procent av nyckelbiotoperna på privat mark har alltså ett områdesskydd.  

 

Tabell 23 Nyckelbiotoper i Hagfors kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 24 På de 170 nyckelbiotoper på privat mark finns 27 olika typer av nyckelbiotoper i Hagfors 
kommun.  

Alsumpskog Gransumpskog Lövträd 

Aspskog Kalkbarrskog Lövängsrest 

Barrnaturskog Kanjondal, kursudal Naturlig skogsbäck 

Barrskog Lövbränna Ravin 

Bergbrant Lövnaturskog Sekundär lövnaturskog 

Betad hagmark Lövrik barrnaturskog Strandskog 

Betad skog Lövrika skogsbryn Tallsumpskog 

Blandsumpskog Lövskogslund Örtrik al-lund 

Brink Lövsumpskog Örtrika bäckdråg 

 

Nyckelbiotop Antal Area (ha) 

Biotopskyddsområde (BS) 29 86,20 

Naturvårdsavtal (NVA) 30 89,40 

BS+NVA 59 175,60 

Nyckelbiotoper (privat) 170 352,90 

Nyckelbiotoper (Bergvik Skog AB) 342 1 676,46 

Nyckelbiotoper (Karlstads Stift) 48 Uppgift saknas 
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Figur 32 Nyckelbiotoper i Hagfors kommun, fördelad på respektive markägare. 
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FRIVILLIGA AVSÄTTNINGAR 

En markägare kan göra en frivillig avsättning där skogsmarken ska skötas så att 
naturvärde, kulturmiljö eller sociala värden inte ska förstöras. Frivilliga avsättningar är ett 
minst 0,5 ha stort område av skog

13
. Markägare certifierade enligt FSC och PEFC ska 

frivilligt avsätta minst 5 % av den produktiva skogsmarken. Bergvik Skog AB har avsatt ca 
3 100 ha produktiv skog för naturvårdsändamål, varav ca 1 600 ha är nyckelbiotoper inom 
Hagfors kommun. Figur 33 visar de 18 områden som Bergvik Skog AB frivilligt avsatt, som 
är över 30 ha. Dessa beskrivs närmare i objektlistan, bilaga 3, där även en del 
nyckelbiotoper i skogslandskapet beskrivs.  

Bergvik Skog ser under 2011-2012 över dessa områden, för att ha en bättre kunskap om 
deras naturvärden. Uppdraget kommer sannolikt att medföra att vissa förstärkningszoner 
kommer att läggas tillbaka till produktionsskogen, samtidigt som andra naturtyper som idag 
är prioriterade kommer att avsättas. Sannolikt finns dessa områden ej inom kommunens 
gränser. 

 

Figur 33 Frivilliga avsättningar på Bergvik Skogs marker som är större än 30 ha. 

                                                      
13

 Skogsstyrelsen, www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=33796&epslanguage=SV, 
2010-03-17 

http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=33796&epslanguage=SV
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NATURVÄRDESOBJEKT 

Naturvärdesobjekt är sådana områden med höga naturvärden som på sikt kan utvecklas till 
nyckelbiotoper. De är utpekade av skogsstyrelsen. Här finns så höga naturvärden att de 
ofta kan beskrivas som "framtidsnyckelbiotoper", biotoper som på kanske 10–30 års sikt 
kan utvecklas till nyckelbiotoper. Naturvärdesobjekt är av stor betydelse i arbetet med att 
på lång sikt bevara och bygga upp förutsättningarna för den biologiska mångfalden i den 
svenska skogen. De kan ses som ett komplement till nyckelbiotoperna och kan överbrygga 
de ibland stora avstånden mellan nyckelbiotoperna. Då det framöver sannolikt kommer att 
handla om att regionalt återskapa biotoper i landskapet kommer objekt med naturvärden att 
fungera som områden dit djur och växter med speciella krav på sin livsmiljö kan sprida sig. 
Det finns 125 naturvärdesobjekt på privat mark i Hagfors kommun och dessa har en 
totalareal på 379,60 ha.  

 

Figur 34 Naturvärdesobjekt i Hagfors kommun. Naturvärdesobjekt är sådana områden där 
naturvärden kan utvecklas för att i framtiden få klassningen nyckelbiotop. Områdena är mellan 0,1 ha 

upp till 45 ha och för att de tydligare ska synas på kartan är de buffrade med 500 m. 
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SUMPSKOGAR 

Sumpskog innefattar all trädbärande blöt mark där träden i moget stadium har en 
medelhöjd på minst tre meter och trädens krontäckningsgrad är minst 30 procent. Sådana 
trädbestånd räknas till sumpskog även på fuktig mark om fuktighetsälskande arter täcker 
minst hälften av befintligt fält- eller bottenskikt. Med fuktighetsälskande arter i bottenskiktet 
avses främst de så kallade sumpmossorna, det vill säga flertalet vitmossor och 
björnmossa. Sumpskogarna har inventerats under 1991-1998. I Hagfors kommun finns det 
4811 identifierade sumpskogar. 

VILTVÅRD 

I Hagfors kommun kan vi till vardags uppleva rådjur och älgar, rävar, tranor, tjäder och orre 
och se spår av varg, björn och lo. På många håll i världen överlever djur av den här 
storleken bara i nationalparker. I Hagfors finns djuren överallt i landskapet och uppfattas 
som en självklarhet i vår natur. De stora däggdjuren har inte alltid varit så talrika som idag. 
Många arter har ökat under 1900-talet. Jakttrycket var under tidigare århundraden mycket 
större. De stora däggdjuren bidrar med viktiga ekologiska funktioner och är nyckelarter i 
skogens ekosystem. Vilt är också en viktig ekonomisk resurs, eftersom de ger kött och 
andra produkter till låg miljöpåverkan. Jakten, såsom den bedrivs idag är i de allra flesta fall 
exempel på ett hållbart nyttjande av biologisk mångfald. 

Jaktvårdsområden bedriver ett stort arbete med anläggande av viltvatten, viltåkrar och 
saltstenutsättning. Vissa vintrar stödutfodras rådjur. Viltstammarna inventeras regelbundet 
och skogsbolaget inventerar viltskador på skogen. Detta ligger till grund för beslut om 
tilldelningen till jaktvårdsområdena. Jaktvårdsområden gör även en stor insats med att 
spåra trafikskadade djur. Allt detta arbete stärker viltstammarna och är viktig för samhällets 
acceptans av jakt som en ansvarsfull del av nyttjandet av skogens mångfald. 

Klimatförändringarna kan komma att påverka den inbördes balansen mellan viltstammarna. 
Ett varmare klimat kan komma att medföra att rådjursstammen och med den 
lodjursstammen ökar. Men än viktigare för viltstammarna är landskapets eventuella 
förändring vid ett varmare klimat. Älg är till exempel beroende av ungskog av tall och 
stammen kan förändras om skogens trädartssammansättning ändras. Älgens 
vintervandringar kan ändras, redan idag kan man se att älgen stannar vid sitt 
hemmaområde om vintern är mild. Älgens vandringar påverkar betestycket på skogen. 

HOT MOT DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I SKOGSLANDSKAPET 

Brukningsmetoder utan hänsyn till den biologiska mångfalden, i skogen såväl i 
angränsande sumpområden och vatten, är det som mest påtagligt försämrar den biologiska 
mångfalden. I Sverige hotas idag cirka 1800 arter i skogen. Ett skogsbruk med satsning på 
monokultur samtidigt som man förhindrar naturlig dynamik utarmar mångfalden. Brist på 
riktigt gammal skog, brist på lövträd, utdikning, brist på död ved och brist på bränder är 
orsaker till att hotade arter har svårt att finns livsrum i skogen. Arter som har svårt att klara 
sig är dels de arter som är beroende av skogar med lång kontinuitet, med gamla träd och 
död ved. Men det finns även andra arter som hotas i skogen, och det är de som har funnit 
sitt livsrum i den av människan skapade betade skogen. Mosippa är en sådan art. 

Ett varmare klimat kommer att påverka artsammansättningen i kommunens skogar på ett 
påtagligt sätt. Även skogens produktionsförmåga kommer sannolikt att öka. I de områden 
som geografiskt ligger strax norr om ”limes norrlandicus”, kan ett varmare klimat innebära 
mer lövskog och möjlighet för nya arter att etableras. Ett förändrat klimat innebär ökad 
stress för vissa arter, samtidigt som andra arter gynnas.  
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MILJÖKVALITETSMÅL LEVANDE SKOGAR  

NATIONELLT MILJÖKVALITETSMÅL 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

REGIONALT MILJÖMÅL 

1. Långsiktigt skydd av skogsmark  

Senast år 2010 ska ytterligare 59 100 hektar vara undantaget från skogsproduktion. Av 
dessa arealer ska samhället svara för 23 100 hektar, medan skogssektorn själv på frivillig 
väg ska undanta 36 000 hektar. Regionaliserat mål. C:a 80 % av målet är uppfyllt tom 
2010.  

2. Hård död ved  

Till år 2010 ska mängden hård död ved uppgå till minst 3,5 m
3
/ha i Värmlands län. 

Regionaliserat mål. Målet bedömt som uppfyllt, 60 % ökning från 1998, vilket är mer än 
övriga Sverige. 

3. Gammal skog  

Till år 2010 ska arealen gammal skog (skog äldre än 140 år) öka till minst 42 000 ha (+5 
%). Regionaliserat mål. Bedömningen är att arealen gammelskog har ökat något, men 
målet har inte uppnåtts. 

4. Äldre lövrik skog  

Till år 2010 ska arealen äldre lövrik skog öka till minst 24 200 ha (+10 %). Regionaliserat 
mål. Målet har uppnåtts. (Örebro-Värmland en ökning med drygt 30 %) 

5. Föryngrad lövskog 

Till år 2010 ska arealen mark föryngrad med lövskog öka. Regionaliserat mål. Målet 
bedöms inte vara uppnått, då föryngring är svårt med det betestryck från älg som finns. Det 
finns dock ingen enhetlig modell för att utvärdera målet. 

6. Skogsvägar över våtmarker 

Senast år 2010 ska inte skogsbilvägar byggas över våtmarker med höga natur- eller 
kulturvärden eller så att dessa våtmarker påverkas negativt på annat sätt. Länseget mål. 
Målet är uppnått. 

7. Skydd för kulturmiljövärden 

Skogsmarken ska brukas på ett sådant sätt att fornlämningar inte skadas och så att skador 
på övriga offentliga dokumenterade och värdefulla kulturlämningar är försumbara senast år 
2010. Regionaliserat mål. Fortfarande är skadenivån hög för kända forn- och 
kulturlämningar. Markberedning orsakar de svåraste skadorna. Målet är inte uppnått. 

  



Tematiskt tillägg till ÖP 2002 Hagfors kommuns naturvårdsplan fastställd 2011-06-27 

Sid 74/108 

LOKALT MILJÖMÅL 

Hagfors kommun ska verka för att den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden i 
skogen värnas och skyddas. Hagfors kommun ska verka för att rekreation och friluftsliv i 
skogslandskapet får en stor betydelse i kommunal planering och marknadsföring. 

Tabell 25 Delmål Levande skogar 

Delmål Strategi för att uppnå delmålen Ansvarig 

 
Kommunen ska arbeta för att arealen 
kommunal skogsmark där miljömålen 
väger tyngre än produktionsmålet ska 
bibehållas så att naturvärden, 
kulturvärden och fritidsintressen värnas. 
(Nytt mål) 
 

 
Skogsbruksåtgärder i tätortsnära skog 
ska inriktas på att naturvärden i skogen 
ska öka. 
 

 
Tekniska 
enheten 

Mana-Örbäcken ska avsättas som 
naturreservat. En skötselplan som syftar 
till att bevara och utveckla natur- och 
rekreationsvärdena ska tas fram. (Mål i 
ÖP) 
 

Bidrag till lokala naturvårdsprojekt har 
sökts från länsstyrelsen för att genomföra 
upprättande av naturreservatet- Mana 
Örbäcken. En projektplan finns 
framtagen. Arbetet planeras pågår under 
2011-2012. 
 

Tekniska 
enheten 

Tätortsnära skog ska vara tillgänglig för 
vandring och andra friluftslivsaktiviteter, 
vilket innebär att avverkning ska ske 
med största hänsynstagande. (Mål i ÖP) 
 

Områden som kan få en hög 
tillgänglighet ska inventeras, och förslag 
på tillgänglighetsanpassning ska tas 
fram. En god dialog med markägare ska 
upprättas. 
 

Tekniska 
enheten 

Kommunen ska arbeta för att det 
kommunala skogsbruket ska certifieras 
enligt Forest Stewardship Council, FSC. 
(Nytt mål) 
 

Certifieringen är upphandlat i nytt avtal 
med skogsentreprenör för Sunne, 
Hagfors Torsby och Munkfors i 
samverkan. Grön skogsbruksplan gäller 
för detta delmål. 
 

Tekniska 
enheten 

Kommunen ska värna allmänna 
intressen och kommunens särintressen i 
skogen och skogsbruket. (Mål i ÖP) 
 

Representant från Hagfors kommun ska 
aktivt delta i Skogsstyrelsens sektorsråd 
för att bidra i dialogen om skogens 
värden i distriktet. 
 

Tekniska 
enheten 

Skogen som plats för rekreation och 
friluftsliv ska marknadsföras (Mål i ÖP) 

Informationsmaterial och utveckling av 
vandringsleder och möjligheter till 
vildmarksanknuten turism ska utvecklas i 
samverkan med turistföretag. 
 

Utvecklings-
enheten 

 
Figur 35 Gammal asp med bohål, Aamäck Foto Ulf Bengtsson 2009 
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KAPITEL 10. ODLINGSLANDSKAPET 

Odlingslandskapet är en naturresurs av stora värden som är formad av människan. 
Landskapets naturliga förutsättningar och människans brukande av markerna har påverkat 
dess utseende och mångfald. Det är av en stor vikt att den minskning av det odlade 
landskapet som skett de senaste decennierna inte fortsätter. Ett öppet landskap i 
slättbygden är av stort värde för alla i kommunen. Odlingslandskapet gamla miljöer hyser 
en stor biologisk mångfald och innehar många kulturmiljövärden. Mångfalden är främst 
kopplad till slåtter- och betesmarker, men även gamla gårdsträd, åker- och vägrenar, 
åkerholmar, våtmarker och andra småbiotoper är viktiga. Flera av dessa livsmiljöer hyser 
dessutom ett kulturhistoriskt värde då de visar en bild av förfäders brukningsmetoder i 
odlingslandskapet.  

Våra svenska husdjursraser är en del av kulturarvet. Många av de äldre raserna bär också 
unika egenskaper som de mer förädlade raserna har förlorat. Samma gäller för de äldre 
grödor och med dem ogräs som odlats på torp och gårdar i vår kommun. Att arbeta för att 
bevara och utveckla den biologiska mångfalden i odlingslandskapet är även av betydelse 
för den framtida livsmedelsförsörjningen. 

Ungefär tre procent (ca 6000 ha) av Hagfors kommun består av odlingsmark. Dessa 
marker ligger idag i slättlandskapet under högsta kustlinjen. Uppe i skogslandskapet finns 
inte mycket mark kvar som hävdas som jordbruksmark. Här fanns för bara några 
generationer sedan ängs- och hagmarker. Den drastiska minskning av mindre djurhållande 
gårdar och torp som skett sedan 1950-talet gör att markerna inte hålls öppna, alternativt 
klipps med åkgräsklippare vid sommartorpen. Potentialen att utveckla dessa gamla ängs- 
och hagmarker är dock mycket god. Markerna håller en fröbank av de rara slåtterväxterna, 
som kan återkolonisera, om hävden återupptas.  

Det öppna jordbrukslandskapet i slättbygden består i Hagfors kommun av förhållandevis 
små odlingsenheter med en stor mångformighet med strandbeten, hagmarker och 
åkermark som i stor omfattning används till vallproduktion och även potatisodling på 
sandjorden i Klarälvsdalen.  

Tabell 26 visar markfördelningen av odlingslandskapet år 2008. Tabellen syftar ge ett hum 
om hur fördelningen ser ut och de exakta arealerna varierar beroende på hur miljöstöd 
delas ut.  

Tabell 26 Markfördelning av odlingslandskapet i Hagfors kommun år 2008. 

Markfördelning Areal (ha) 

Total skiftesareal åkermark 3 634 

Ekologisk odling 1 479 

varav andel certifierad ekologisk 596 

Ängs- och betesmark 270 

Summa 5 383 

 

JORDBRUKETS FÖRÄNDRING 

Sedan andra världskriget har odlingslandskapet förändrats. Jordbruksmarken i Hagfors 
kommun har minskat med 50 procent sedan slutet av 1950-talet och de marker som finns 
kvar sköts mer rationellt. En talrik befolkning på landsbygden och i skogsmarken var en 
förutsättning för att järnbruken och senare skogsbruket fick den arbetskraft som behövdes, 
vilket innebar en kraftig utveckling av det småskaliga jordbruket under trehundra år. Torp 
och sätrar var spridda över nästan hela kommunen. Dessa miste sin betydelse i och med 
befolkningens koncentration till tätorterna, och idag finns nästan bara jordbruket i 
dalgångarna. Utdikning, större sammanhållna trakter, kemiska bekämpningsmedel och 
handelsgödsel har även bidragit till ett mer homogent odlingslandskap, även om denna 
utveckling är betydligt mindre accentuerad i Hagfors kommun jämfört med områden längre 
söderut.  

De grödor som odlas har bytts ut. Många lokala arter av bönor, ärtor (pelusker), finnråg, 
och kålrabbi finns inte längre i trädgårdslandet eller på åkern. Vallgrödan är mer likartad i 
sin sammansättning än vad tidigare ängsmarker gav. Husdjuren på gården har minskat i 
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antal, och de traditionella raserna som skogsfår, gäss, getter, svenska koraser och den 
nordsvenska skogshästen är sällsynta. Få gårdar hyser mer än ett djurslag. 

Den odlade bygden med gårdar som kan försörja en hel familj på jordbruk är idag få. De 
största bruksenheterna är Framnäs och Föskefors gård i Västanberg, Skomakaregården 
och Isakssons gård i Sunnemo, Uddeholms gård, Lakene gård och Lakenetorps gård. Flera 
av dessa gårdar bedriver ekologiskt jordbruk. 

Jordbruksstödet kommer att förändras. Detta kommer direkt att påverka näringens 
utveckling. Om stödet omformas så att ett mer riktat stöd kommer att gå till de brukare som 
i sitt dagliga arbete bidrar till att mångfalden i jordbrukslandskapet utvecklas kan detta 
medföra en ny möjlighet till djurhållning kopplat till öppethållande av betesmarker. Idag 
talas det mycket om klimat och mat. Vad vi väljer på matbordet får även effekt på vilket 
landskap vi får. Väljer vi lokalproducerad mat ges möjlighet till ett öppet landskap i vår 
kommun. 

EKOLOGISK PRODUKTION 

Ekologiskt lantbruk innebär att växtodling ska ske utan kemiska bekämpningsmedel och 
handelsgödsel. En varierad växtföljd, kvävefixerande växter och naturlig gödsel används 
istället. Djurhållningen ska vara så naturlig som möjligt, djuren ska få möjlighet att bete sig 
naturligt, ta hand om sin avkomma och givetvis vistas utomhus. Självförsörjningsgraden är 
högre än i konventionella lantbruk. I Hagfors kommun finns en hög andel gårdar som 
bedrivs med ekologisk inriktning. Hagfors har goda förutsättningar för ekologisk odling. 
Trycket från skadegörarna är lågt på grund av det kalla klimatet. Jordarna är unga, och 
nästan helt befriade från bekämpningsmedelsrester. Möjlighet till utveckling av bete på 
biologiskt mångformiga arealer som gammal hagmark, skogsbetesmark och strandängar är 
stor. Produktion av naturbeteskött från Hagfors kan med rätt marknadsföring bli en nystart 
för näringen. Gårdsförsäljning av ost och hembakat bröd, ofta kombinerat upplevelser på 
lantbruket har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. 

Regeringens mål är att andelen certifierad ekologisk odling ska öka till minst 20 procent av 
landets jordbruksmark till 2010. I Värmland var 35 procent av åkerarealen år 2005 ansluten 
till miljöstödet för ekologisk odling. Andelen som var certifierade av KRAV uppgick till sju 
procent. I Hagfors kommun var arealen för ekologisk odling 1 600 ha år 2008, vilket 
motsvarar 27 procent av kommunens jordbruksmark. Det är en ökning med 517 procent 
från år 2000 då arealen var 259,36 ha, se Tabell 27. 2010 hade arealen minskat något 
igen. 

Tabell 27 Areal i åtagande för att erhålla miljöersättning för ekologisk odling. 

År Areal (ha) 

2000 259 

2008 1 600 

2010 1 242 

 
Tabell 28 Miljöersättning för ekologisk djurhållning år 2008. Tabellen visar certifierad ekologisk 
djurhållning och ekologisk djurhållning. En djurenhet är exempelvis en mjölkko eller en häst, se 
Jordbruksverket för ytterligare information. 

 Antal djurenheter, 

certifierad ekologisk 
djurhållning 

Antal djurenheter, 

ekologisk 
djurhållning 

Samtliga 
djurenheter 

Nötkreatur över 2 år 213,7 182,41 396,11 

Kor 2 år eller yngre som kalvat 0 0,14 0,14 

Nötkreatur från 6 månader till 2 år 77,48 55,79 133,27 

Getter   0,3 0,3 

Tackor 8,25 21,6 29,85 

Totalt antal djurenheter 299,42 260,25 559,67 
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SLÅTTER OCH BETESMARKER 

Slåtter- och betesmarkerna är formade av människan och hennes husdjur. De välhävdade 
gräsmarkerna ger utrymme för stor artrikedom. Här återfinns hälften av alla kärlväxter som 
finns i Sverige. Arter som återfinns i de gamla odlingsmarkerna är växter som anpassats till 
näringsfattiga miljöer. Slåtter och bete innebär en utarmning av näringsämnen. Detta 
gynnar ängs- och hagmarksväxter som kan hushålla med knappa näringsresurser. En hävd 
som efterliknar den traditionella är en förutsättning för att ängs- och hagmarkernas rika 
biologiska mångfald ska få leva kvar.  

Sedan mitten av 1900-talet har slåtterängar i Hagfors kommun praktiskt taget försvunnit 
och betesmarken har minskat med över 50 procent, men sedan 2008 har arealen ökat 
något igen. Torpen ovan högsta kustlinjen, i skogslandskapet, där den högsta biologiska 
mångfalden fanns har omformats till fritidsboenden. Ängs- och hagmarkerna har ersatts av 
gräsmattor eller av marker som idag får gårdsstöd för att slå ner vallen, utan att man tar rätt 
på skörden. Då ökar näringen i markerna, och de rara ängsblommorna kvävs. Några av 
ängsmarkerna har dock blivit betesmarker och de flesta av de idag kvarvarande, artrika 
hagmarker har en förhistoria som slåtterängar. Ängs- och hagmarksfloran knuten till den 
magra norrlandsterrängen kring skogstorpen i Hagfors kommun har dock en stor potential 
att återuppstå bara skötseln är rätt. Idag utvecklas metoder med fyrhjulsdrivna redskap, 
som t.ex. kan driva slåtterbalkar. Dessa redskap liknar de traditionella och detta bör kunna 
medföra att skötsel med effekter som efterliknar de gamla metoderna blir enklare att 
upprätthålla. Kunskap hos brukaren kring biologisk mångfald är då viktig. Tabell 29 och 
Figur 36 redovisar hur utbetalningen av jordbrukarstöd har skett mellan åren 2008 till 2010 i 
Hagfors kommun. 

Det finns en stor potential i vår kommun att utveckla djurhållning som kräver stora arealer 
bete. Landskapet kring Grässjön-Lidsjön-Rådasjön, bygden runt Lakenesjön och 
Västanbergsbygden kan öppnas igen.  

Ett fint exempel på ängs- och betesmark, med ett traditionellt brukande av markerna är 
Malmbackarna. Området hyser många rödlistade arter och är bland annat Sveriges andra 
nutida kända lokal för svampen sumpjordtunga! Läs mer i Objektbeskrivning 29. 

 

Tabell 29 Jordbrukarstöd för slåtter och betesmarker år 2008-2010 i Hagfors kommun 

 

Markanvändning Markklass 
Areal 
2008 

Areal 
2009 

Areal 
2010 

Betesmark 
Betesmark med särskilda värden 1,92 3,6 11,69 

Betesmark med allmänna värden 176,36 198,03 214,25 

Betesmark och 
slåtteräng under 
restaurering (inom 
"utvald miljö") Restaureringsmark 9,29 9,29 9,29 

Betesmark, ej 
gårdsstöd, ej lfak 

Betesmark med allmänna värden ej 
gårdsstöd, ej LFAK -  3,49 3,4 

Fäbodbete som ej 
berättigar till gårdsstöd Fäbodbete 59,26 59,26 59,26 

Slåtteräng 
Slåtterängar med särskilda värden     2,4 

Slåtterängar med allmänna värden 6,43 6,43 8,13 
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Figur 36 Jordbrukarstöd för slåtter och betesmarker år 2008-2010 i Hagfors kommun. 

 

ÄNGS- OCH HAGMARKSINVENTERINGAR 

En inventering av ängs- och hagmarker i Hagfors kommun gjordes år 1998. Områdena 
klassades enligt Länsstyrelsens länsrapport Ängar och hagar i Värmlands län. 60 objekt 
inventerades och 10 av dessa objekt med klassades III. Inget objekt är klassat som I eller 
II.

14
 I samband med detta skickade Hagfors kommun ut information till markägarna och 

intentionen var att bistå med stöd vid bidragssökande för att fortsätta hävden så att 
mångfalden bevaras. Kommunen hade då en lokalrådgivare knuten till sig som arbetade 
med detta. För att bevara den biologiska mångfalden knuten till odlingslandskapet i Hagfors 
kommun är det givetvis viktigt att fortsätta hävden och stödja brukarna. I Tabell 30 
redovisas markanvändningsarealen knuten till ängs- och hagmarker i Hagfors kommun 
som framkom vid inventeringen från år 1998. Under denna korta tidsrymd har flera av de 
objekt som inventerades 1998 förlorat sitt värde då de ej längre brukas. 

Tabell 30 Bevarandevärda ängs- och hagmarker i Hagfors kommun enligt inventeringen år 1998. 

Naturtyp Summa areal (ha) 

Hackslått  9,1 

Öppen äng  20,4 

Öppen hagmark  38,8 

Hagmark m träd  18,8 

Strandäng  19,6 

Totalt 106,7 

 

Jordbruksverket gjorde en nationell inventering av ängs- och betesmarker mellan år 2002-
2004. I den framkom att 36 marker i Hagfors kommun, med en areal på 76,10 ha är 
bevarandevärda. Sedan 1998 har arealen minskat med 25 procent.  

 

 

 

                                                      
14

 Bengtsson, 1998 
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Areal 2008 0 0 9,29 59,26 6,43

Areal 2009 3,6 198,03 9,29 3,49 59,26 6,43

Areal 2010 11,69 214,25 9,29 3,4 59,26 2,4 8,13
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Tabell 31 Antal marker och totala areal bevarandevärda ängs- och betesmarker i Hagfors kommun, 
enligt ängs- och betesmarksinventeringen år 2002-2004. 

 

Församling Antal 
marker 

Areal 
(ha) 

Ekshärad 19 22,30 

Gustav Adolf 13 31,70 

Norra Råda 1 6,80 

Sunnemo 3 15,30 

Totalt 36 76,10 

 

 

Tabell 32 Markslagsfördelning i antal och areal från ängs- och betesmarksinventeringen. 

 

Markslag Antal Areal (ha) 

Äng 17 10,6 

Bete 12 36,8 

Bete/Fäbodbete 1 1,8 

Bete/möjlig äng 2 2,7 

Restaurerbar mark 4 24,2 
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Tabell 33 listar de områden som finns i objektbeskrivningen. Ett objekt kan innehålla fler 
små inventerade områden. 

Tabell 33 Bevarandevärda ängs- och hagmarker i Hagfors kommun. Områdena som är märkta med * 
fanns med i inventeringen som skedde 1998.  

 

Objektnr Område Naturtyp Klass Areal, 
ha 

57 Länsmanshöjden* Öppen äng, hagmark, fuktäng 
hackslått 

Klass I 2,19 

34 Brunnberg* Hackslått och hagmark Klass II 2,13 
56 Malmbackarna* Öppen hagmark, fuktäng Klass III 3,08 
50 Svensängen* Öppen hagmark, björkhage, 

skogsbete 
Klass III 4,56 

52 Görsjötorpet* Hackslått, öppen äng Klass III 1,21 
44 Hamra 

vadmalstamp* 
Hackslått, trädbärande hagmark Klass III 0,36 

49 Lövbergstorpet* Öppen äng, hackslått Klass III 1,55 
43 Mjögsjöhöjden-  

Sör På Änn* 
Öppen hagmark Klass III 4,46 

38 Nybo – Knon* Öppen äng, hackslått Klass III 0,71 
48 Starra* Öppen äng Finngård Klass III 3,44 
55 Upplundshöjden 

Solbacken* 
Öppen hagmark, skogsbete Klass III 3,41 

41 Västansjön Klinten* Öppen hagmark, öppen äng, hackslått Klass III 2,65 
39 Västra Harberg Trädbärande hagmark Klass III 1,26 
46 Bergsängssätern* Hackslått, öppen äng Klass IV 0,41 
35 Gropberg* Öppen äng, stagghed Finngård Klass IV 0,47 
38 Gräs Brantfallet* Trädbärande hagmark Klass IV 1,02 

 Uddeholmshyttan Hackslått, öppen äng Klass IV 0,47 
54 Upplundshöjden 

Gläntan* 
Öppen hagmark Klass IV 3,59 

40 Västansjön 
Tabackstorp* 

Öppen hagmark, strandbete, 
skogsbete 

Klass IV 3,81 

42 Åsen Kråkås-
Jangen* 

Öppen äng Oklassat 0,87 

36 N Loffstrandssätern Brukad säter, skogsbete Fäbodmiljö   
37 Näs-Pikgården Betesmark i Klarälvsdalen   
45 Heden    
47 Bäcketorpssätern    
51 Uddeholm vid Uvån Trädbärande hagmark   
58 Norra Gräs, 

Brantbäcken 
Brant ravin ner mot Grässjön, öppen   

 



Tematiskt tillägg till ÖP 2002 Hagfors kommuns naturvårdsplan fastställd 2011-06-27 

Sid 81/108 

 

Figur 37 Bevarandevärda ängs- och hagmarker i Hagfors kommun. 
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HOT MOT DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I ODLINGSLANDSKAPET 

Utvecklingen av jordbruket har bidragit till att många arter och biotoper kopplade till denna 
naturresurs har försvunnit eller minskat i antal. Den biologiska mångfalden hotas på grund 
av effektivisering och nedläggning av jordbruk, igenväxning och minskade 
strandbetesmarker. Mångfalden är kopplad till ett mer traditionellt sätt att bruka jorden och 
är beroende av fortsatt skötsel med metoder som liknar de som en gång skapade dessa 
marker. Betesmarker som inte plöjs är en förutsättning för att bevara hagmarken.  

Det småskaliga jordbruket innebar en mer varierad miljö än dagens större enheter. Men det 
största hotet mot odlingslandskapet är att det försvinner! 

Minskningen av ängs- och hagmarker är den största negativa förändringen för den 
biologiska mångfalden som skett de senaste 20 åren i Hagfors kommun. Trots höga 
ambitioner, såväl nationellt som lokalt, saknas resurser att bevara dem alla. Endast några 
få entusiaster sköter de gamla torpen med bete och lieslåtter. Strålande exempel är hävden 
av Malmbackarna och betet vid Uddeholmshyttan. Om inget sker som förändrar dagens 
situation kommer de flesta av kommunens ängs- och hagmarker med sin långa historia och 
sin stora betydelse för bygdens folk att vara i stort sett helt borta inom ett decennium. 
Kommunen har tyvärr mycket begränsad möjlighet att påverka denna negativa utveckling. 

 

MILJÖKVALITETSMÅL ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP 

NATIONELLT MILJÖKVALITETSMÅL 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

REGIONALT MILJÖMÅL 

1. Skötsel av ängs- och betesmarker  

Samtliga ängs- och betesmarker som var i hävd vid Ängs- och betesmarksinventeringen 
2002-2004, eller som 2004 omfattades av miljöstöd för betesmarker och slåttermarker, ska 
bevaras och skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Därutöver ska de naturligt 
gräsbärande betesmarkerna, inkl. de terrestra delarna av betade strandängar, öka med 
200 hektar till 2010, och arealen brukad ängsmark öka med 20 hektar till 2010. 
Regionaliserat mål. Ängs- och betesmarker med miljöstöd har ökat mer i Värmland än i 
riket. Restaurering av stora sammanhängande strandbeten har skett. Målet är dock ej 
uppnått, och den största utmaningen att säkra fortsatt skötsel av slåtterängar. 

2. Bevarande och nyskapande av småbiotoper i odlingslandskapet  

Mängden småbiotoper och landskapselement i odlingslandskapet ska bevaras i minst 
samma omfattning som år 2000 i hela länet. Regionaliserat mål. Målet har inte uppnåtts. 
Igenväxning är ett större hot än medveten skada på småbiotoper och landskapselement. 

3. Skötsel av kulturbärande landskapselement  

Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas ska år 2010 vara 1 800 km 
linjeelement och 10 000 st. punktelement, vilket är en ökning med 70 % jämfört med 2001. 
Regionaliserat mål. Målet är inte uppnått. Antalet objekt som erhåller ersättning för skötsel 
av landskapselement är lägre i Värmland än i riket. Nedläggning av jordbruket är det 
största hotet. 

4. Genetiska resurser hos domesticerade växt- och djurarter  

Senast år 2010 ska det nationella programmet för växtgenetiska resurser vara utbyggt och 
det ska finnas ett tillräckligt antal individer för att långsiktigt säkerställa bevarandet av 
inhemska husdjursraser i Sverige. Målet är identiskt med det nationella. Målet är ej uppnått. 
Inget länsspecifikt arbete pågår, utan Värmland är en del i det nationella handlingsplanen 
för uthållig förvaltning av de gamla växt- och djurraserna. 
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5. Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper  

Senast år 2009 ska de åtgärdsprogram för hotade arter som Naturvårdsverket fastställt till 
och med 2007 och som berör odlingslandskapet i Värmlands län vara inledda i vårt län. 
Regionaliserat mål. Målet är ej uppnått. Endast fem nya åtgärdsplaner har fastställts, bla. 
för Sumpjordtungan, som har återfunnits i Hagfors kommun, Malmbackarna. 

LOKALT MILJÖMÅL 

Odlingslandskapets värden ska värnas genom öppethållande av landskapet för att bevara 
kulturmiljöer och biologisk mångfald. Jordbruket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart vis 
för att säkra den framtida livsmedelsförsörjningen.  

 

Tabell 34 Delmål Ett rikt odlingslandskap 

Delmål Strategi för att uppnå delmålen Ansvarig 

 
Stora ansträngningar bör göras för 
att hålla odlingslandskapet öppet 
och den biologiska mångfalden 
levande. (Mål i ÖP) 
 

 
Utvecklingsenheten ska upprätthålla 
en god service till lantbruksföretagen 
genom stöttning och rådgivning och 
skapande av nätverk. 

 
Utvecklingsenheten 

Kommunen ska verka för att de 
mest värdefulla ängs- och 
hagmarkerna ska hållas öppna 
genom bete eller slåtter. (Mål i ÖP) 

Kommunen ska vara initiativtagare 
för bildandet av ett nätverk av lokala 
intressenter för att bevara den 
biologiska mångfalden i ängs- och 
hagmarker. Nätverket syftar till 
kunskapsspridning och 
erfarenhetsutbyte mellan markägare, 
medborgare, intresseorganisationer 
och kommunen. Ett samarbete med 
grannkommuner är prioriterat. 
 

Tekniska enheten  
Utvecklingsenheten 

Arealen ekologisk odlad mark bör 
fortsätta öka. (Mål i ÖP) 

Genom nätverk (se mål ovan) ska 
information spridas. 

Tekniska enheten 
Utvecklingsenheten 
 

Kommunen ska verka för att 
riksintressena Brunnberg och 
Malmbackarna får ett varaktigt 
skydd. (Mål i ÖP) 
 

Dialog med länsstyrelsen. 
Förutsättningen för måluppfyllelse är 
att områdena sköts genom nationella 
naturvårdsstöd (EU-stöd)  

Tekniska enheten  

 
Figur 38 Fjällkor och skogsfår, Västanbergsbygden Foto A Sjörs 2010 
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KAPITEL 11. TÄTORTSNÄRA GRÖNOMRÅDEN 

Naturens värde som resurs för friluftsliv och rekreation har alltid varit betydelsefullt. På 
senare tid har även naturens sociala värden lyfts som ett viktigt komplement till det 
traditionella naturvårdsarbetet. Naturen har positiva effekter på hälsan. Förutom att det ger 
motion att vistas i naturen, sänker det stressnivån och blodtrycket och ger en bättre 
koncentrationsförmåga.  

I Hagfors kommun är det aldrig långt till naturen. Trots närheten är det minst lika viktigt att 
skydda den tätortsnära naturen i vår kommun som i större städer. I Hagfors kommun finns 
det 6180 ha tätortsnära skog. 25 ha är nyckelbiotoper, vilket utgör 0,4 procent av totala 
andelen tätortsnära skog. Det finns inga naturreservat eller naturvårdsavtal inom 
tätortsnära områden, men 10 ha är biotopskyddsområde. Kring alla större samhällen i 
kommunen finns träningsbanor och lättframkomliga promenadstigar, där vissa är upplysta 
elljusspår.  

Våra parker, grönområden och det bostadsnära grönområdet är också natur. Vi fiskar och 
badar i Uvån mitt i staden. Även stadens träd är viktiga. Friluftsliv och rekreation är i allra 
högsta grad något som utövas också i och runt parker, grönområden och bostadsnära 
grönområden. För parkmiljön finns särskilda planer för utveckling utöver naturvårdsplanen. 

2010 uppmärksammandes Hagfors kommun av Naturskyddsföreningen som landets näst 
bästa kommun på att arbeta med tätortsnära natur. Den tätortsnära skogen har höga 
naturvärden och används flitigt som rekreationsområde och undervisningsområde. 
Kommunen ställer krav på andra skogsägare i kommunen att de ska bevara strövstigar i 
den tätortsnära skogen och att de ska föra en dialog med kommunen innan skogsåtgärder 
genomförs. 

I Hagfors kommuns gröna skogsbruksplan står det att den ”tätortsnära skogen ska skötas 
så att den inbjuder till rekreation med motionsslingor och promenadstigar samt erbjuder 
utbildningsmöjligheter (skolskog)”. 

Tabell 35 Områden av särskilt stort lokalt intresse för friluftsliv. 

Namn Tätort Typ av område Elljus-
bana 

Vågbacken och Krediten Hagfors Skid- och träningsspår. Närhet till 
Krediten, gammal tallskog 

Ja 

Värmullsåsen/Hästberg Hagfors Vandringsled Skid- och, 
träningsspår Motorsport 

Ja 

Mana-Örbäcken Hagfors Strövområde med höga 
naturvärden 

Nej 

Tallhultsheden  Geijersholm Skid- och träningsspår Nej 

Rådaåsen Råda Strövområde Nej 

Rådaheden Råda Skid- och träningsspår Ja 

Björkil Sunnemo Sunnemo Skid- och träningsspår Ja 

Bogerudsnäset Mjönäs Strövområde Nej 

Kvarnheden/Backetorp Bergsäng Skid- och träningsspår Ja 

Byn Ekshärad Skid- och träningsspår Nej 

Kalvbergsområdet (Långmon) Ekshärad Skid- och träningsspår Nej 

Ekesberget Ekshärad Vandringled, slalombacke, skid- 
och träningsspår 

Ja 

Stjärnsberget Uddeholm Skid- och promenad Nej 
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SKOLSKOGAR 

Den tätortsnära skogen används även frekvent av skolan. Barns utemiljö spelar en stor roll 
för deras inlärning, fysiska aktivitet och hälsa. Skogen fungerar som ett mycket bra 
komplement till klassrumsundervisningen. En skolskog är ett avgränsat område som 
disponeras av skolan för lektioner och utevistelse. Skolan och markägare upprättar en 
överenskommelse där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, 
exempelvis bygga eldstad och bygga vindskydd. 

 

Tabell 36 Skolskogar i Hagfors kommun. 

Skola Skolskog 

Kyrkhedens skola Ekesberget NV skolan till Igeltjärn 

Älvstrandens Bildningscentrum Mana-Örbäcken 

Råda skola Rådaheden 

Sunnemo skola Nabben 

 

KLARÄLVSBANAN 

Klarälvsbanan är en asfalterad banvall som sträcker sig nio mil, från Karlstad i söder till 
Hagfors i norr. Järnvägen NKlJ-banan byggdes i slutet på 1800-talet och var i bruk fram till 
och med 1991. Rälsen sträckte sig från Skoghall, förbi Karlstad, Munkfors, Hagfors till 
Filipstad och var totalt 21 mil lång. 
Uddeholmsbolaget var huvudägare. Stickspår 
gick till Edebäck, Skymnäsboden, Gustavsfors 
och Västra Ullen. 

Klarälvsbanan Karlstad-Uddeholm används 
idag som motionsled för bland annat cyklister. 
En naturinventering av sträckan gjordes år 
2004. Inventeringen visade att det längs 
banvallen återfinns många växter knutna till 
ängsmarker och insekter som trivs i torr och 
sandig jordmån. Banvallar och vägrenar hyser 
många arter som även fanns i det gamla 
odlingslandskapet. Exempel är solitära biarter

15
 

som radigt byxbi (Dasypoda hirtipes) och större 
fibblebi (Panurgus banksianus). Idag lyfts 
dessa ovanliga arter och andra vackra 
naturmiljöer fram i turism- och 
marknadsföringssammanhang. Det är viktigt att 
sköta dessa områden så att arterna inte 
försvinner. (Se dessutom ”Klarälvsbanan – en 
guide till naturen”) 

 

Figur 39 Ormrot Foto J Thorén 2010 

JÄTTETRÄD 

Hagfors kommun är ännu inte fullständigt inventerad på ”jätteträd” – gamla stora 
skyddsvärda träd. En del jätteträd är dock kända, t.ex. Kungstallen i Gumhöjden, två stora 
tallar norr om Gustavsfors, fyra tallar vid Öjenässätern, Östra Gällsjön samt de stora gamla 
tallarna i Kreditskogen. Målsättningen är att ge vissa av dem skydd som naturminnen. 

 

  

                                                      
15

 Solitära bin är vilda bin som lever ensamma, till skillnad mot tambin som är sociala bin. 
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HOT MOT DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I TÄTORTSNÄRA 
GRÖNOMRÅDEN 

I Hagfors kommun finns i dag inte något hot från exploateringstryck. Det är dock viktigt att 
de områden som utpekats särskilt för friluftsliv och rekreation utvecklas och bevaras. För 
att öka den biologiska mångfalden i den tätortsnära skogen ska den skötas på ett sätt som 
ökar naturvärden, men samtidigt ska en hög tillgänglig för alla människor bibehållas.  

Den högsta mångfalden i vår tätortsnära skog finns i Örbäcksravinen på Mana. Genom att 
inrätta Hagfors kommuns första kommunala naturreservat lyfts områdets värden fram och 
kan marknadsföras på ett för Hagfors kommun positivt sett. En reservatsbildning ger också 
möjlighet att tillsammans med olika intressenter restaurera Örbäcken och stärka dess 
värden. 

MILJÖKVALITETSMÅL GOD BEBYGGD MILJÖ 

NATIONELLT MILJÖKVALITETSMÅL 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.  

REGIONALT MILJÖMÅL (SOM BERÖR NATURVÅRDEN) 

1. Planeringsunderlag  

Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och 
strategier för:  

− hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så 
att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla 
transporter förbättras,  

− hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas,  

− hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och 
utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord 
yta i dessa miljöer fortsatt begränsas,  

− hur energianvändningen ska effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnyelsebara 
energiresurser ska tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas.  

Delmålet är identiskt med det nationella delmålet. Det regionala delmålet har ändrats för att 
överensstämma med det sedan 2005 nya nationella delmålet.  

Målet är inte uppnått. För att nå målet krävs mer insatser från kommunerna i sin fysiska 
planering. 

4. Uttag av naturgrus  

Uttaget av naturgrus ska 2010 vara högst 300 000 ton. Regionaliserat mål.  

Målet har inte uppnåtts då uttaget av naturgrus är 370 000 ton. En kraftig minskning har 
dock skett, från ett uttag år 2000 på 700 000 ton. 
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LOKALT MILJÖMÅL 

Vid all byggnation ska hänsyn tas till miljö- och naturvärden så att människors tillgång till 
friluftsliv och rekreation inte försämras. Tätortsnära grönområden ska identifieras, 
iordningställas, skötas och marknadsföras.  

 

Tabell 37 Delmål God bebyggd miljö 

Delmål Strategi för att uppnå delmålen Ansvarig 

 
Kommunen ska värna tätortsnära 
grönområden(Mål i ÖP) 

 
Bebyggelse och andra 
anläggningar som negativt kan 
påverka kommunmedborgarnas 
möjlighet att utnyttja de utpekade 
tätortsnära grönområdena för det 
rörliga friluftslivet bör inte medges. 
 

 
Miljö- och 
byggnämnden 

Kommunen bör utveckla de utpekade 
friluftsområdenas naturvärden. Utvalda 
delar av områdena ska 
tillgänglighetsanpassas. (Nytt mål) 
 

Inventeringar bör göras av 
områdena med avseende på dess 
naturvärden och sociala värden. 
Utredning om lämpliga anordningar 
som syftar till hög tillgänglighet ska 
ske. 
 

Tekniska 
enheten 

Kommunen ska utveckla möjlighet till 
naturupplevelser vid friluftsliv i tätortsnära 
grönområden som Mana-Örbäcken, 
Vågbacken (med riksintresset Krediten) 
samt Ekesberget, områden som alla hyser 
flera nyckelbiotoper. (Nytt mål) 
 

Information ska spridas om de 
biologiska värden som finns i 
tätortsnära skogen. Vandringsleder 
ska skötas. Skogsbruket ska vara 
mångformigt för att dels skapa 
naturvärden samtidigt som en hög 
tillgänglighet upprätthålls.  
 

Utvecklings-
enheten,  
Tekniska 
enheten 

Utomhuspedagogiken – lektioner förlagda 
utomhus - i kommunen ska främjas. (Nytt 
mål) 

Kommunen ska upprätta ett 
skolskogsavtal för nya 
bildningscentrat Älvstranden. 
Skolan ska lägga in 
utomhuspedagogik i sina 
arbetsplaner. 
 

Barn- och 
bildningsnämn
den 

Jätteträd ska skyddas. (Nytt mål) En prioritering av särskilt värdefulla 
jätteträd i den inventering som är 
gjord ska göras med syfte att ge de 
mest värdefulla träden skydd som 
naturminnen. 
 

Tekniska 
enheten 
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KAPITEL 12. OVANLIGA VÄXTER OCH DJUR 

Den förändring av landskapet som skett de under de senaste århundraden har inneburit att 
många växter och djur har minskat i antal eller försvunnit helt. Vissa landskapstyper har 
minskat eller försvunnit när skog- och jordbruket har rationaliserats. I Hagfors kommun har 
ängs- och hagmarker i skogslandskapet har nästan försvunnit. Vattenmiljön har påverkats 
kraftigt genom regleringsdammar och flottledsrensning. Ytterligare faktorer som påverkat 
arter och deras miljöer negativt är fragmentering av landskap i form av exempelvis 
vandringshinder, vägar, vägtrummor och kraftledningar vilket skapar brist på korridorer som 
används för växters och djurs spridning mellan olika livsrum. Nationella och globala 
miljöproblem som försurning, klimatförändringar, övergödning och miljögifter är andra 
faktorer som gjort att arter har minskat i antal eller dött ut.  

RÖDLISTADE ARTER 

Rödlistan är en förteckning över missgynnade arter i Sverige. ArtDatabanken har 
Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista. Rödlistade arter i Sverige 2010 är 
den tredje svenska rödlistan som baseras på de internationellt vedertagna kriterierna från 
Internationella Naturvårdsunionen. Vid rödlistningsbedömningen utvärderas tillgängliga 
data från forskning, miljöövervakning, museer, amatörbiologers rapporter, litteratur m.m. 
mot de internationella, formaliserade kriterierna. Hotbedömningen är på nationell nivå vilket 
innebär att en rödlistad art i Sverige kan vara mer vanlig utomlands. 

En art rödlistas enligt IUCN:s kriterier oberoende 
av om det finns speciella bevarandeskäl, eller om 
arten i fråga omfattas av lagstiftning, konventioner 
eller t.ex. speciella affektionsvärden. Kriterierna 
syftar enbart till att så objektivt som möjligt 
kvantifiera den relativa utdöenderisken. De arter 
som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna 
Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt 
hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller 
Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De 
rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN 
eller VU benämns hotade.  

Listan säger inget om hur bevarandeinsatserna 
ska prioriteras mellan arterna. I bevarandearbetet 
med den svenska mångfalden utgår man ifrån 
listan dels vid formellt skyddande av natur och vid 
exploatering. Man tar också fram specifika 
åtgärdsprogram för många hotade arter. De 
innehåller artens status och hotbild, riktlinjer och 
målsättningar för hur arten ska räddas.  

Artportalen är en samlingsplats för fynd av arter. 
Vem som helt kan söka artfynd eller bli rapportör och rapportera in fynd. Huvuddelen av 
uppgifterna ligger öppna för allmänheten, men ett mindre antal har arter har bedömts vara 
så känsliga för de exakta lokaluppgifterna att de inte får visas fritt. Exempel på sådana är 
orkidéer eller häckningsplatser för rovfåglar. Alla publicerade fynd kvalitetsgranskas. 

93 rödlistade arter har återfunnits i Hagfors kommun mellan år 1990 och 2010. Dessa finns 
listade och presenterade i dokumentet Hotade och fridlysta arter i Hagfors kommun, som 
framtagits i samband med naturvårdsplanen. Här beskrivs dessutom några av arterna mer 
specifikt utifrån deras särart, utbredning, hot och skötselråd.  

ANSVARSBIOTOPER OCH ANSVARSARTER 

I och med antagandet av denna naturvårdsplan införs för första gången fokus på 
ansvarsbiotoper och ansvarsarter i naturvårdsarbetet. Kommunen vill värna dessa biotoper 
och arter särskilt. Valet av ansvarsbiotoper utgör nationellt värdefulla miljöer i kommunen. 
Val av ansvarsarter har fallit på arter som har en anknytning till ansvarsbiotoperna och har 
en stor del av sin population i Hagfors kommun. Kommunen vill medverka i projekt som 
drivs kring arternas skydd samt avser att sprida information om dessa biotoper och arter.  
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ANSVARSBIOTOPER 

Meandernäs kallas näsen i Klarälvdalen där älven vindlar fram med stora serpentinbågar. 
Meandernäsens stränder är öppna sandmiljöer med erosion och sedimentation av sand vid 
naturligt säsongsregelbundna vattennivåfluktuationer. Näsen bildas genom älvens erosion i 
ytterkurvorna och avlagringar i innerkurvorna. Meandernäsen vandrar därför nedströms 
älven med en hastighet som kan vara så hög som några decimeter per år. Meandernäs är 
klassad som riksintresse då de är ovanliga i andra älvar i Sverige. Klarälvens bundna 
meanderlopp i övre Klarälvsdalen är unikt. Ett fint exempel på meandernäs är 
naturreservatet Ginbergsängen.  

Gölrik våtmark är en mosse eller en myr som innehar många gölar. En göl är en liten 
naturligt bildad tjärn i eller i anslutning till myrmark. Den har strand av torv och brunfärgat 
vatten. En göl i en mosse har inte fastmarksbotten. Gölarna är viktiga häckningsområden 
för bland annat smålom. Fisklösa mindre gölar kan innehålla värdefulla groddjur som 
vattensalamander. Fina exempel på gölrik våtmark i Hagfors kommun är 
Fräkensjömyrarna, Skogamossen, Stormossen ost Gräsmangen, Träjmossen med sin 
offertjärn samt Råda Stormosse. Råda stormosse är Värmlands gölrikaste mosse. 

ANSVARSARTER 

Fågel: Smålom (Gavia stellata) 
 

Smålom är i kategori Nära hotad 
(NT) i den nationella rödlistan. 
Smålommen är Värmlands 
landskapsfågel och är något större 
än en gräsand. I likhet med andra 
lomarter har den en lång 
spolformad kropp med fötterna 
placerade långt bak på kroppen. 
Detta medför att lommen kravlar 
sig upp ur vattnet till sitt bo varvid 
den väljer låga stränder till boplats, 
och om vattennivån sjunker under 
häckningstiden, kan lommens 
häckning misslyckas. 

I Sverige uppskattas beståndets 
storlek till 1 200-1 400 par, med en koncentration till Värmland, Bergslagen och Dalarna 
och mer glesa bestånd norr och söder därom. I södra Sverige vittnar ett stort antal namn 
som ”Lomgölen” och ”Lomtjärn” om att den var vanligare förr. Minskningen beror på 
minskat bestånd av födofisk till följd av försurningen. I försurningsdrabbade områden har 
höga halter av kvicksilver uppmätts i smålommens ägg.  

Arten häckar i mindre myrgölar och ofta fisklösa tjärnar varifrån fåglarna flyger till 
fiskeplatser i större sjöar. Häckningstjärnarnas minsta storlek bestäms av den sträcka 
lommen kräver för att kunna börja starta sin flygning. Under häckningstiden är smålommen 
känslig och bör inte störas. Den känns lätt igen på sitt flaxande flygsätt där den högljutt 
flyger över sin hemmatjärn och meddelar när den är på ingång. Smålommen kan bli 
gammal och det internationella årsrekordet innehas av en svensk smålom som blev 23 år. 

Vid inventering i östra delen av kommunen fann man häckande smålom i 40 lokaler. Vid 
återinventering 2010 fanns lommen endast i 33 lokaler. Minskningen har framförallt skett i 
norra delen av kommunen. Man vet inte varför smålommen minskat. 

16
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 Värmlands ornitologiska förening  

Figur 40 Smålom Foto Anders Ericsson 
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Insekt: Strandsandjägare (Cicindela maritima) 
Strandsandjägaren är en av Värmlands mest 
hotade arter och är i kategori Sårbar (VU) på 
rödlistan. I Värmland lever den i stort sett 
bara på en enda sandrevel, nämligen på 
Ginbergsängen i Hagfors kommun. 
Strandsandjägaren är en 12-15 mm lång 
skalbagge, med slank kropp och långa 
slanka ben. Dess larv lever i två år i lodräta 
gångar som anläggs i finkornig, 
vegetationslös, hårt packad sand nära 
vatten. Larven jagar genom att lurpassa på 
insekter, som de slänger sig ut och fångar 
och drar ner i hålet med hjälp av sina kraftiga 
käkar. De dagar det är soligt och varmt jagar 
de vuxna skalbaggarna genom att springa 
eller flyga ifatt sitt bytesdjur. 

Arten har minskat starkt under 1900-talet. I Sydsverige återstår endast en population, i norr 
finns individrika populationer längs några älvar och på enstaka kustlokaler. 
Vattenregleringar med förändrad flödesregim är det främsta hotet, men arten är också 
känslig för starkt slitage av badande, kanotturister och andra som rör sig på sanden och 
påverkar larvernas livsmiljö. 

Länsstyrelsen i Värmland arbetar med att försöka återskapa lämpliga miljöer för 
strandsandjägare vid Klarälven. Där stränder växt igen med sly har öppna sandmiljöer 
skapats med hjälp av grävmaskin. Skyltar har placerats ut för att informera boende och 
turister om arten och dess krav på livsmiljö

17
.  

Fisk: Klarälvsöring (SALMO TRUTTA) 
Öring finns över hela landet. Alla öringar föds i rinnande vatten. Vissa tillbringar hela sitt liv i 
vattendraget medan andra öringstammar vandrar till havet, sjöar eller Vänern för att växa 
sig stora. Beroende på om de stannar kvar i hemmavattendraget eller vandrar i väg kallas 
de bäcköring, insjööring eller Klarälvsöring - alla är dock samma art. Klarälvsöring är en 
storöring som kläcks i Klarälvens biflöden och sedan vandrar ner till Vänern för att växa sig 
stor. Då den är lekmogen återvänder den till det vattendrag den fötts i. Klarälvsöringen är 
akut hotad. 

Lokala sjölevande öringbestånd fanns efter istiden i de större sjöarna – Nain, Knon, Stor-
Ullen, Gröcken. I mindre vattendrag bildades lokala vandrande bestånd av mindre öring. 
Öringen är ett spännande exempel på en art som förhållandevis snabbt kan ställa om sig till 
nya förutsättningar, och den har i alla sina former alltid utgjort ett viktigt fiske. Populationer 
av öring som blir instängd i ett vatten kan utveckla ett eget vandringsmönster – därför finns 
öringstammar i senare fragmenterade bäckar som till exempel Sången-Busken systemet. 
Idag utvecklas öringstammarna i flera av vattendragen på ett bra sätt efter 
kalkningsinsatser och de restaureringsåtgärder som pågår. Flodpärlmusslan är beroende 
av öringen för sin fortplantning. Flodpärlmusslans larver lever i öringens gälar för att få 
näring från öringens blod. Samlevnaden av öring och flodpärlmussla kallas kommensialism, 
vilket är en form av symbios där bara ena parten är beroende av den andra för sin 
överlevnad. Öringen skadas troligen inte av detta, vilket hade varit fallet om det varit ren 
parasitism, utan detta är i de flesta fall på sin höjd ett obehag.  

Klarälvsöringen har utsetts till Hagfors kommun ansvarsart för fisk, och det är en utmaning 
för kommunen att bidra till att skapa vandringsmöjligheter och restaurera lekområden för 
öringen i Klarälven och dess biflöden.  

Alla öringar leker i rinnande vatten; från små bäckar till de stora älvarnas strandzon. Leken 
i Värmland sker i september-november. Den befruktade rommen läggs i lekgropar i väl 
strömmande vatten och täcks över av grus och sten. Påföljande vår kläcks rommen.  Det 
tar 1-5 år innan ungarna är stora nog (10-25 cm) för att vandra från barnkammaren till sina 
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 Berglind, 2010 

Figur 41 Strandsandjägare Foto Dan Mangsbo 
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tillväxtvatten. De stannar upp till tre år i sjön eller i Vänern innan de vandrar tillbaka till sin 
födelseälv för lek. Ålder vid könsmognad är 2-8 år. Maximal ålder ca 18 år.  

Öringungarna håller revir under bäck/älv-stadiet och äter då främst driftföda; insekter och 
annat som driver med vattenströmmen. I sjön övergår öringen till fiskdiet. Den storvuxna 
insjööringen lever främst av siklöja och nors, medan småvuxna bestånd i mindre sjöar och i 
vattendrag lever av ytinsekter och olika bottendjur. Om öringen inte blir fiskätande når den 
sällan över ett kilo. 

Både lax och öring har länge varit kommersiellt intressanta fiskarter och därför har man lagt 
ner mycket arbete på att studera deras ekologi och genetik. Dessa studier har varit mer 
ingående än för flertalet andra fiskarter som förekommer i sötvatten.  

Man har funnit att fisken är mycket hemortstrogen, det vill säga de återkommer för lek till 
det vattendrag de fötts i. Märkningsförsök har visat att 98 procent vandrar tillbaka till sin 
födelseälv för att leka. Detta måste innebära att fiskarna har navigationsförmåga och minne 
av hur hemälven ser ut. Det är svårt att förklara varför de har dessa förmågor om det inte är 
av stort värde att återvända till hemälven. 

Sannolikt har felvandrarna och/eller deras avkomma svårare att klara sig i ett främmande 
vatten. Man bör därför vid utsättning av öring hålla sig till fisk från närområdet, om inte en 
älvegen stam finns att tillgå

18
.  

Kärlväxter   

Ävjepilört (Persicaria foliosa) 
Nära hotad (TU) 

Ävjepilört är en sällsynt ettårig, liten, ofta krypande ört. Arten är knuten till leriga, periodvis 
översvämmade stränder vid älvar, sjöar och åar. Den växer långt ner på stränderna och 
arten är starkt ljusälskande. Den är mycket konkurrenssvag och klarar inte av att hävda sig 
mot vass, starr eller annan högre vegetation. Den kräver varierande vattenstånd, hårt bete 
och frånvaro av högre växter för sin överlevnad. För att börja gro behöver den blottad jord. 
Övergödning och upphörande bete är några av de främsta hoten mot ävjepilört.  

Det första 
dokumenterade fyndet 
av ävjepilört skedde i 
Hagfors kommun. Den 
virtuella floran skriver 
om ävjepilört ”Första 
svenska fyndet uppges 
vara insamlat av 
Herman Fröding vid 
Rådasjön, N. Råda i 
Värmland den 1 
september 1897”. Artens 
huvudsakliga utbredning 
i Värmland finns längs 
Klarälven. Av hela 
världens bestånd av 
ävjepilört finns sannolikt 
hälften i Sverige. 
Ävjepilört förekommer 
från Värmland upp till 

Norrbotten. 

 

  

                                                      
18

 Fiskeriverket 

Figur 42 Ävjepilört Foto Dan Mangsbo 
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Äkta daggvide (Salix daphnoides ssp. daphnoides) 

Sårbar (VU) 

Daggvide är en stor buske, 
men kan även bli ett upp till 
tio meter högt träd. Den 
förekommer naturligt i 
Värmland vid Klarälven till 
exempel på meandernäset 
Ginbergsängen och i 
Dalarna vid Öster Dalälven. 
Den kan vara förvildad från 
odling. Daggvide växer 
främst på sand och grus 
efter älv-, å- och 
sjöstränder. Den är känslig 
för konkurrens och gynnas 
av stranderosion, 
översvämningar och att det 
bildas rörliga sandbankar, 
där inte många andra växter klarar sig. Vattenregleringen av Klarälven har bidragit till 
artens minskning. Det har medfört mindre naturligt säsongsregelbundna 
vattennivåväxlingar, men ökad igenväxning av den förr breda öppna strandzonen som följd. 
Daggvide har då konkurrerats ut av konkurrensstarka växter. Bäver kan gå hårt åt daggvide 
och även den ökade turismen längs Klarälven som använder daggvide som exempelvis 
grillpinnar.  

Groddjur Större vattensalamander (Triturus cristatus) 
Större vattensalamander är en av tre vattensalamanderarter som finns i Norden. Större 
vattensalamander kan bli upp till ca 16 cm med svansen inräknad. Huden är svart och 
knottrig och undersidan svart med gula fläckar. Förr kallades vattensalamandrar för 
vattenödlor, då de i kroppsformen liknar ödlor. Dock är de närmre släkt med grodor och 
paddor och tillhör svanslösa groddjur. Större vattensalamander lever i fisklösa skogstjärnar 
eller gamla gårdsdammar i odlingslandskapet. I norra och västra Värmland förekommer 
större vattensalamander i skogstjärnar och ungefär 15 procent av länets hittills kända 
lekvatten hör hit. 

Under leken utför hanarna olika danser för att visa upp sina praktdräkter för honorna. 
Honorna väljer de mest uthålliga hanarna, med störst och högst kammar. När en hona har 
valt en hane placerar han ut en gelékapsel med spermier på botten, som honan sedan tar 
upp i sin kloak. När äggen är befruktade fäster honan upp äggen, ett och ett på 
vattenväxter. Totalt handlar det om upp till 200 ägg. När larverna kläcks har de yttre gälar 
och livnär sig på insekter och kräftdjur i vattnet. Efter ca fyra månader genomgår larven en 
metamorfos och gälarna ersätts med lungor och huden blir tjockare. Efter metamorfosen 
går salamandern upp på land och byter föda till maskar, sniglar och insekter. Efter fyra år 
blir den könsmogen och vandrar iväg för sin första lek. Den större vattensalamandern kan 
bli 16 år.  

Landskapstyper som är viktiga för 
arten är skog, våtmark och 
sötvatten. År 2010 togs större 
vattensalamander bort från 
rödlistan och anses nu vara 
livskraftig. Större vatten-
salamander återfinns bland annat 
i Natura 2000-områdena Tippa-
tjärnarna och Råbackstjärnarna. 

 

Figur 44 Större Vattensalamander, 
hona vid Jordbackstjärnarna Foto 
Sven-Åke Berglind  

Figur 43 Äkta daggvide Foto Dan Mangsbo 
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Däggdjur Utter (Lutra lutra) 
Sårbar (VU) 

Uttern tillhör mårddjuren. Den kan förväxlas med den betydligt mindre minken, men även 
bäver som lever i samma områden som uttern. Uttern lever längs kuster och vid sjöar och 
vattendrag. Som vuxen individ är den mellan 90 och 120 cm lång, svansen medräknad. 
Uttern lämnar spillning på platser där andra uttrar lätt kan hitta den, exempelvis på stenar i 
vattnet eller under broar. Optimala miljöer för arten är vatten som erbjuder riklig tillgång på 
lättfångad föda året runt och som har tillgång till platser där den kan vila ostört och föda 
upp ungar. Den fångar i stort sett all sin föda i vattnet och vintertid är den beroende av 
öppet vatten. Den äter framförallt fisk, men drygar ut kosten med kräftor, groddjur, insekter, 
sjöfågelungar och små däggdjur. Uttern är en god simmare och kan vara under vatten upp 
till fem minuter. På land håller den sig i närheten av vatten.  

 

 

Figur 45 Lekande utter Foto Anna Roos 

 

Utterhonan föder sina ungar i gryt eller håligheter på senvåren eller försommaren. Hon får 
upp till fyra ungar som följer honan i nästan ett år och under tiden lär de sig att fånga byten 
och undvika faror. I fångenskap kan en utter bli mellan 10-20 år, men i vilt tillstånd är 
medellivslängden knappt fyra år. 

Uttern utbredningsområde är Norrland, stora delar av Svealand samt lokalt i Götaland. Från 
mitten av 1950 har en kraftig minskning av utterpopulationen skett. Uttern var med största 
sannolikhet försvunnen från Värmland under flera decennier. Främsta hotet mot utter är 
miljögifter, främst PCB, som bryts ned långsamt i naturen och därför ansamlas och ställer 
till skada i djur som lever på fisk. Förmågan att få ungar minskar. Även om PCB idag är 
förbjudet finns det kvar i gamla material sedan den tid då det var lagligt. Andra orsaker till 
utterns nedgång är försurning, vattenkraftutbyggnad och dikning av våtmarker som har 
försämrat miljön för uttern. Idag dödar även trafiken och nätfiske många uttrar. 

Förr jagades uttern hård på grund av dess päls, men även på grund av att den betraktades 
som skadedjur, då den jagar fisk som även människor äter. 

Klarälvdalens folkhögskola gör utterinventeringar och genom denna följs utterstammens 
utveckling som glädjande visar att populationen är på uppgång. 
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FRIDLYSTA ARTER 

I Sverige finns det 300 arter som är fridlysta. Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är 
fredad och alltså inte får plockas, dödas, fångas, samlas eller på annat sätt skadas. Artens 
frön, ägg, rom eller bon får inte samlas eller skadas. Orsaken till fridlysning av en art är att 
den är sällsynt eller sårbar. Fridlysningsbestämmelserna finns i miljöbalken 8 kapitel. I 
Värmland är de fridlysta arterna listade i Tabell 38. 

Tabell 38 Fridlysta växter som återfinns i Värmland. 

Kärlväxter  Svampar  

Backsippa Pulsatilla vulgaris Bombmurkla Sarcosoma globosum 

Blåsippa Hepatica nobilis Kräldjur  

Hällebräcka Saxifraga osloensis Huggorm Vipera berus 

Lummerarter, samtliga Lycopodiaceae Kopparödla Anguis fragilis 

Mosippa Pulsatilla vernalis Sandödla Lacerta agilis 

Orkidéer, samtliga Orchidaceae Skogsödla Lacerta vivipara 

Ävjepilört Persicaria foliosa Snok Natrix natrix 

Gullviva Primula veris Hasselsnok Coronella austriaca 

Ängsgentiana Gentianella amarella Groddjur  

Fältgentiana Gentianella campestris Mindre vattensalamander Triturus vulgaris 

Smörboll Trollius europaeus Större vattensalamander Triturus cristatus 

Storrams Polygonatum multiflorum Vanlig groda Rana temporaria 

Tibast Daphne mezereum Vanlig padda Bufo bufo 

Mossor  Åkergroda Rana arvalis 

Grön sköldmossa Buxbaumia viridis Ryggradslösa djur  

Hårklomossa  Dichelyma capillaceum Apollofjäril Parnassius apollo 

Käppkrokmossa Hamatocaulis vernicosus Boknätfjäril Euphydryas maturna 

Långskaftad svansmossa Meesia longiseta Bred gulbrämad dykare Dytiscus latissimus 

Nordisk klipptuss Cynodontium suecicum Läderbagge Osmoderma eremita 

  Ärenprisnätfjäril Euphydryas aurinia 
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HOT MOT DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN 

Klimatförändringar, förändrade mark- och vattenanvändning och miljögifter hotar den 
biologiska mångfalden. Naturen har en förmåga att anpassa sig till nya förhållanden, men 
med de snabba förändringar som sker i dag finns stor oro för att allt för många arter ska 
gå förlorade för alltid. Brist på kunskap om de enskilda arterna och hur 
markanvändningen påverkar de övergripande ekologiska systemen gör att arbetet med 
bevarandet av de hotade arterna går långsamt.  

I ett globalt perspektiv talas det om tre huvudkategorier av hot mot den biologiska 
mångfalden, vilka är biotopförstörelse, överexploatering och införsel av främmande arter. 

MILJÖKVALITETSMÅL ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV 

NATIONELLT MILJÖKVALITETSMÅL 

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
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REGIONALT MILJÖMÅL 

1. Hejdad förlust av biologisk mångfald  

Senast år 2010 ska förlusten av biologisk mångfald inom Värmlands län vara hejdad. 
Regionaliserat mål. Målet har inte uppnåtts, trots omfattande insatser.  

2. Minskad andel hotade arter  

År 2015 ska andelen arter som klassificeras som nationellt hotade, bland de arter som 
bedöms ha funnits i länet år 2000 och som blivit bedömda ur hotsynpunkt, ha minskat 
med minst 30 % jämfört med år 2000, och utan att några av dessa arter försvunnit från 
länet. Regionaliserat mål. Målet bedöms kunna nås, förutsatt att ökade resurser till skydd 
och skötsel tillskapas 

3. Hållbart nyttjande  

Senast år 2010 ska biologisk mångfald och biologiska resurser i länet nyttjas på ett 
hållbart sätt så att biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå. Regionaliserat mål. 
Målet bedöms idag i perspektiv att ett hållbart samhälle. Tidshorisonten är därmed 
orealistiskt och kommer sannolikt att omformuleras. 

LOKALT MILJÖMÅL 

Övergripande mål: Hagfors kommun ska verka för att den biologiska mångfalden i vår 
kommun bevaras och utvecklas. 

Tabell 39 Delmål Ett rikt växt- och djurliv 

Delmål Strategi för att uppnå delmålen Ansvarig 

 
Kommunen ska arbeta för att 
uppmärksamma och öka 
kunskapen om 
ansvarsbiotoper och 
ansvarsarter. (Nytt mål) 

 

 
Informationsmaterial om 
ansvarsbiotoperna och ansvarsarterna, 
lämpat för olika målgrupper ska tas fram 
för att öka kunskaperna om dessa. 
Information ska även läggas ut på 
kommunens hemsida. 
 

 
Tekniska enheten 
Utvecklingsenheten 
 

Åtgärder för bevarandet av 
ansvarsarterna ska 
prioriteras. (Nytt mål) 

Kommunen ska vara delaktig i den 
genomförandestrategi för kommunens 
ansvarsarter som görs av länsstyrelsen 
tillsammans med berörda aktörer. 
  

Tekniska enheten 

Hagfors kommun skall verka 
för att ge extra skydd åt 
ansvarsbiotoperna och 
ansvarsarterna. (Nytt mål) 

Genom deltagande i regionala projekt, 
exempelvis Vänerlaxens fria gång i 
Klarälven och Trysilelva Klarälvsöring att 
få bättre utvecklingsmöjligheter. 
Aktivt deltagande i Klarälvdalens 
folkhögskolas Utterprojekt. Deltagande i 

projekt gällande Klarälvens hela geologi 
med biotopen meandernäs i fokus, med 
syfte att arternas strandsandjägare, 
ävjepilört och äkta daggvide livsmiljö ska 

bevaras. 
Uppmaningar till länsstyrelsen att ge 
gölrika våtmarker med höga naturvärden 
ett varaktigt skydd, vilket gynnar bl.a. 
smålom och större vattensalamander. 
 

Tekniska enheten 
Utvecklingsenheten 
 

Kunskapen om hotade arter i 
kommunen ska öka. (Nytt 
mål). 

Informationsspridning ska ske genom att 
materialet om hotade arter hålls levande 
och finns tillgängligt på kommunens 
hemsida 
 

Tekniska enheten, 
Utvecklingsenheten 

Kunskap om 
ekosystemtjänster som 
begrepp och som verktyg 
ska öka. (Nytt mål). 

Informationsspridning ska ske i t.ex. med 
temadag för lärare och andra. 

Tekniska enheten 
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KAPITEL 13. KONSEKVENSANALYS  

Naturvårdsplanen syfte är att kommunal planering och naturvårdsarbete ska ske utifrån 
lokal hänsyn till de nationella miljökvalitetsmål som rör naturvården. Då naturvårdsplanen 
är ett tematiska tillägg till översiktsplanen följer av lagstiftningen att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Miljökonsekvensbeskrivningen är avgränsad 
till att behandla väsentliga direkta eller indirekta effekter av planen. Avgränsningssamråd 
har hållits med planenheten på länsstyrelsen i Värmland den 18 november 2010. 

GÄLLANDE ÖVERSIKTSPLAN 

Naturvårdsplanen bedöms förenlig med den gällande översiktliga planeringen (ÖP 2002). 
Som tematisk tillägg är naturvårdsplanen en fördjupning av kapitel 10, naturvård i 
översiktsplanen. I de fall överensstämmelse ej finns gäller denna naturvårdsplan över 
översiktsplanen. Sammantaget bedöms de utpekade skyddsvärda områden i planen i 
stort överensstämma med de områden som utpekades i översiktsplanen. Nya områden 
har tillkommit genom ny kunskap, och områden har fallit bort då tidigare naturvärden inte 
längre finns kvar eller har värderats om efter ny kunskap.  

De största förändringarna mellan utpekade områden med höga naturvärden i 
översiktsplanen och i denna naturvårdsplan gäller naturtyperna skog och 
odlingslandskapet, Här har mycket skett under de tio år som gått sedan översiktsplanen 
skrevs. Nyckelbiotopsinventeringen är genomförd i hela kommunen, 560 nyckelbiotoper 
är utsedda och två nya naturreservat vid Skallberget nordväst om Lakenesjön har 
tillkommit. I skogslandskapet finns idag 29 biotopskyddsområden, 30 områden med 
naturvårdsavtal samt 3 100 ha frivilligt avsatta områden av Bergvik Skog, där 
naturvärden väger tyngre än skogsbruket. Dessa områden sammanfaller i stort med de 
områden som i översiktsplanen grovt utpekades som värdefulla skogsområden, och 
ersätter dessa.  

Många av de ängs- och hagmarker som fanns i skogslandskapet brukas inte längre.  

För naturtypen sjöar och vattendrag har den statusklassning enligt MKN som gjorts av 
vattenmyndigheten ersatt kommunens tidigare klassning. 

För naturtypen våtmarker har några objekt som tidigare bedömts med lokala naturvärden 
fallit bort. Mer kunskap finns i dag att tillgå genom den våtmarksinventeringen som gjorts 
av länsstyrelsen. Naturvårdsplanens klassning följer denna inventerings resultat. 

Målen för naturvården har i enlighet med ny kunskap delvis formulerats om från de mål 
som finns i översiktsplanen. 

MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 

Klarälvens vattensystem berör givetvis angränsande kommuner. Uppströms finns 
Torsby, Malung, Vansbro och Filipstads kommuner. Även flera fylken i Norge berörs. 
Nedströms angränsar Klarälvens vattensystem till Munkfors, Forshaga och Karlstads 
kommuner. De målsättningar som finns i planen för Klarälvens vattenområde påverkar på 
ett påtagligt sätt hela Klarälven, och arbetet med att uppfylla målsättningarna kommer att 
ske inom samverkansorganet Klarälvens vattenråd.  

I väster finns vattenförekomster som rinner till Torsby och Sunne kommuner (Norsälvens 
vattensystem). I öster finns vatten som rinner till Filipstads kommun (Gullspångsälvens 
vattensystem). Åtgärder i dessa vatten påverkar nedströms liggande vattensystem. Det 
finns i naturvårdsplanen inte specificerade målsättningar för dessa vattensystem. 

Det finns inga kända motsättningar mellan de målsättningar som föreslås i planen och de 
målsättningar för vattenarbetet som är upptagna i berörda kommuners naturvårds- eller 
andra planer. 

I översiktsplanen finns tre stora oexploaterade områden utpekade i enlighet med 
miljöbalken 3 kap 2 §. Åtjärnsområdet i norr gränsar till Torsby kommun, 
Fräkensjöområdet i nordväst gränsar till Vansbro och Filipstads kommuner, och 
Älgsjöområdet öst Sunnemo gränsar till Filipstads kommun. Berörda kommuner har så 
vitt känt är inte berört dessa områden i sin planering. 
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Den reservatsbildning som pågår i Svartåns dalgång i söder berör Filipstad och 
Karlstads kommuner. Länsstyrelsen är huvudman för reservatsbildningen. 

Skogsbruket bedrivs i dag i ett landskapsekologiskt perspektiv. Det arbete som sker 
främst av skogsbolaget Bergvik Skog påverkar alla angränsande kommuner. 
Naturvårdsplanen har dock inga specifika målsättningar gällande skogsbruk som berör 
andra kommuner.  

BERÖRDA RIKSINTRESSEN 

I Hagfors kommun finns utpekade riksintressen för naturvård, friluftsliv och 
kulturminnesvård, samt riksväg 62, Klarälvsvägen. Översiktsplanen 2002 och 
naturvårdsplanen har ambitionen att utveckla och stärka dessa riksintressen. Särskilt 
märks detta för de målsättningar som finns för Klarälven och dess nära biflöden. Ett led i 
detta är att kommunen har utsett Klarälvens meandernäs som en av sina två 
ansvarsbiotoper. Naturvårdsplanen utpekar biflöden till älven vars mynningar finns i 
riksintresset Klarälvdalen som särskilt viktiga att uppnå god ekologisk status enligt 
vattendirektivet. Dessa är Vångan, Halgån, Götån, Acksjöälven, Noret, 
Louvisebergsälven, Skymma älv och Enån. 

Kommunens andra ansvarsbiotop är gölrik våtmark som finns i naturreservatet 
Fräkensjömyrarna och i Natura 2000 området Råda stormosse. Båda områden är av 
riksintresse. Genom att särskilt utpeka denna naturtyp avses dessa riksintressen att 
stärkas. 

För att stärka de Natura 2000 områden som berör vattendrag - Grundan, Noret och 
Svartån - finns målsättningar i naturvårdsplanen som syftar till att stärka dessa områden i 
ett större sammanhang då deras avrinningsområden har specifika målsättningar för att 
uppnå god ekologisk status i hela systemen. Dessa förslag på åtgärder sammanfaller 
med vattenmyndighetens åtgärdsplan. 

Riksintressen Klarälvdalen norr om Edebäck avser även friluftsliv. Det kan finnas 
motsättningar mellan det rörliga friluftslivet och naturvärden i Klarälvdalen. Det är därför 
viktigt att det rörliga friluftslivet bedrivs på ett sätt som inte skadar naturvärden i 
Klarälvsdalen. I stort sammanfaller dock det rörliga friluftslivets intressen med 
naturvårdsintressen. Särskilt tydlig är detta för planens förslag av utvecklingen 
Klarälvslaxen och öringen, som gynnar fiskeintressen och naturvård. Översiktsplanen 
berör dessa frågor i kapitlet om turism och friluftsliv (kap 11), och naturvårdskapitlet (kap 
10) samt i naturvårdsplanens målsättningar kring friluftsliv.  

Det finns inbyggda motsättningar mellan Klarälvens unika meandrande och risk- och 
säkerhetsfrågor. Detta behandlas dock inte i naturvårdsplanen, utan här hänvisas till 
översiktsplanens kapitel om risk och säkerhet, kap 12.  

I Hagfors kommun finns förutom väg 62 inga andra riksintressen än de för naturvård, 
friluftsliv och kulturminnesvård utpekade i dag. 

REGIONALA OCH LOKALA MILJÖMÅL 

Sveriges riksdag har fastslagit 16 miljökvalitetsmål för att nå ett långsiktigt hållbart 
Sverige. Värmlands län har regionaliserat de nationella målen. Naturvårdsplanen 
hanterar sex av de nationella målen, och för varje mål finns lokalt anpassade 
målsättningar. Detta gjordes redan i översiktsplanen. Vid beskrivningen av de lokala 
målen i naturvårdsplanen finns en hänvisning till tidigare mål. Även nya mål finns, och 
några mål från översiktsplanen är omformulerade. De mål som är uppnådda eller 
inaktuella är borttagna. En uppföljning av tidigare mål finns med i bilaga. 

Inget av de kommunala målen står i strid med de regionaliserade målen. 
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MILJÖKVALITETSNORMER 

Gällande miljökvalitetsnormer får inte överskridas. Endast kvalitetsnormerna för ytvatten 
påverkas av planen. Den 15 dec 2009 beslutades om miljökvalitetsnormer för Göta älvs 
vattenområde av Västerhavets vattendistrikt. Normen är satt till ”god ekologisk status” 
och ska uppnås till 2015 eller alternativ 2021 för de vatten som är påverkade av 
reglering, vilket de flesta av de vattenförekomster som finns i vår kommun är. En 
bedömning är gjord om det föreligger risk för att vattnets status ska försämras i framtiden, 
så att de vatten som idag har god ekologisk status riskera att förlora sin goda status. 
Försurningspåverkan bedöms vara en sådan risk för i stort sett alla våra vatten. En 
åtgärdsplan för Klarälvens vattensystem beslutades av vattenmyndigheten i december 
2009.  

Naturvårdsplanen har utförligt behandlat vattensystemen i Klarälvens vattenområde inom 
vår kommun. Ett förslag till prioritering av arbetet för att uppnå god ekologisk status finns 
i naturvårdsplanen som bland annat innefattar åtgärder som syftar till annan reglering 
samt utredning om lämplighet till utrivning av vissa dammar. Dessa förslag är inte 
motstridiga det av vattenmyndigheten upprättade åtgärdsprogrammet, men lyfter fram 
nya prioriterade åtgärder. Eventuella åtgärder kommer att kräva särskild prövning enligt 
miljöbalken och naturvårdsplanen har inte ambitionen att i detalj beskriva 
konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna. Kommunen kommer inte att vara 
huvudman för åtgärderna. 

För en del av våra sjöar tillämpas i dag en annan reglering än den som 
vattenmyndigheten klassat sjön efter. Dessa är Stor-Ullen, Lill-Ullen, Görsjöarna, 
Acksjön, Mussjön, och Skärgen. Naturvårdsplanen efterfrågar ett sätt att legalisera 
nuvarande reglering så att myndigheten kan klassa om sjöarna. Om kraftnyttan idag är 
liten har dammägaren aviserat att de kan överväga dammutrivning mot att ompröva 
vattendomen. 

Naturvårdsplanen – som även tidigare formulerades i översiktsplanen 2002 - efterfrågar 
en legalisering reglering för de sjöar som idag regleras utan andra 
vattenhushållningsbestämelser än min och maxnivåer. Främst är det sjöar där dammen 
byggdes som flottledsdamm och där flottledsutslaget genom avlysning av flottled ej 
längre finns, men där sjön idag regleras till kraftändamål med den amplitud som dammen 
är konstruerad för. De vatten som är högst prioriterade i denna grupp är Lövsjöarna och 
Busken-Sången sjöarna. 

Det finns även sjöar som saknar både flottledsutslag och vattendom för reglering, men 
där damm finns av gammal hävd. De större av dessa är Kvarnsjön och Gröcken, men det 
finns även några mindre sjöar som har gamla dammar utan laglig dom som i dag inte 
regleras för kraftändamål. 

Den sista gruppen vattensystem som finns i den kommunala prioriteringslistan för 
åtgärdsutredning är där de gamla dammarna – med eller utan flottledsutslag och 
vattendom mer eller mindre har havererat. Det viktigaste här är Klammaälvsystemet. 
Utrivningen av dessa kvarvarande rester måste hanteras. 

De flesta av kommunens vattensystem kalkas i enlighet med länets kalkningsplan. I 
denna förekommer våtmarkskalkning. Vattenmyndigheten har fortsatt kalkning med i 
åtgärdsplanen för Göta älvs avrinningsområde, och har även med en generell skrivning 
om att markkalkning kan komma att behövas. Kommunen har i översiktsplanen 2002 
ifrågasatt generell våtmarkskalkning då inga konsekvensanalyser av detta kalkningssätt 
har gjorts. Våtmarker med höga naturvärden kalkas inte. Kommunen är fortsatt mycket 
restriktiv mot all våtmarkskalkning, då våtmarkens har en viktig hydrologisk funktion och 
generellt har viktiga naturvärden. Kommunen tar i övrigt inte ställning till markkalkning. 
Om markkalkning ska ske kommer en MKB för detta att tas fram. 

ÖVRIGA STATLIGA ANSPRÅK PÅ DEN KOMMUNALA PLANERINGEN 

Naturreservat är under bildande vid Svartån och Bollåsen. Båda områden beskrivs i 
objektlistan, där planerna framkommer. Länsstyrelsen har utpekat Stor-Ullen som 
potentiellt riksintresse. Planens innehåller inga förslag som påverkar detta annat än 
positivt.. För Svartån finns en utförlig beskrivning även i kapitlet Sjöar och vattendrag 
samt dess bilaga.  
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NATURVÅRDSPLANENS KARAKTÄRISTISKA EGENSKAPER 

Naturvårdsplanen lägesbeskriver områden som har höga naturvärden spridda över hela 
kommunens yta, med syfte att ge förutsättningar för hantering av markfrågor som berör 
dessa utpekade naturområdena. Naturvårdsplanen har betydelse för flera andra 
kommunala planer som vindkraftsplan, strandskyddsplan, vattenplanering, och 
detaljplaner. Den kan komma att påverka etablering av olika typer av verksamheter i 
kommunen.  

Naturvårdsplanen har även en stor betydelse för integreringen av olika miljöaspekter för 
att främja en hållbar utveckling i Hagfors kommun. Det framtida arbetet med kommunal 
naturvård läggs fast i planen. Särskilt styr planen det framtida arbetet med att uppnå god 
ekologisk status i vattensystemen. 

Naturvårdsplanen kan komma att påverka kommunens planering och ställningstagande 
vid placering av ny infrastruktur och nya etableringar. Då naturvårdsplanen i stort pekar 
ut samma områden som de som är utpekade i översiktsplanen innebär detta endast en 
marginell förändring mot tidigare planläge. I en kommande bedömningen av 
nyetableringar av infrastruktur eller detaljplaner kommer vid vart tillfälle ytterligare 
utredningar att behövas göras, då underlagt för värderingen av naturvärden och andra 
värden kan vara bristfälligt eller ha förändrats i tid. Vid varje sådant tillfälle skall särskilt 
beaktas sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av etableringens påverkan på 
naturvärden och möjligheten att avhjälpa ev. negativ påverkan. Naturvårdsplanen ger 
vägledning över vilka förutsättningar som råder för att de utpekade områdens värden ska 
bevaras och/eller utvecklas. Vid framtida etableringar kommer i bygglov och detaljplaner 
hänsyn att tas till vilken betydelse och grad som den föreslagna etableringen har på 
miljökvalitetsmålen utifrån intensiteten i markanvändning, risk för överskridandet av 
miljökvalitetsnormer, risk för negativ påverkan på kulturarvet och/eller speciella särdrag i 
naturen. Särskilt viktigt kommer det att vara att utreda en nyetablering i Klarälvens 
meandrande lopp i övre Klarälvdalen då detta är av hög skyddsstatus, även i ett 
internationellt perspektiv. 

Naturvårdsplanen har som en av sina målsättningar att till vissa delar återskapa den 
mångfald i naturen som en gång fanns i Hagfors kommun. Här syftas särskilt på att 
återskapa fria vandringsvägar för lax och öring, men även att förhindra 
jordbrukslandskapet igenväxning och återskapa ängs- och hagmarker, främst i 
skogslandskapet. Några förslag finns även på utökat sydd för de objekt som bedöms har 
mycket höga naturvärden. (Våtmarkerna Stormossen ost Gräsmangen, Skogamossen, 
och ängs- och hagmarkerna Mjögsjöhöjden och Malmbackarna) Detta arbete kan komma 
att kräva utförliga konsekvensbeskrivningar, som t.ex. nya regleringssätt och utrivning av 
gamla dammar. 
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CHECKLISTA FÖR BEDÖMNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  

1. Mark, vatten och luft 

Nuvarande markanvändning – påverkas ej direkt av naturvårdsplanen. 

Miljöpåverkan från tidigare verksamheter- berörs ej av naturvårdsplanen, undantaget sjön 

Värmullen, där planen förslår att ett särskilt åtgärdsprogram ska tas fram i syfte att uppnå god 
status. 

Föroreningar till mark – berörs ej av naturvårdsplanen, undantaget sjön Värmullen, där planen 

förslår att ett särskilt åtgärdsprogram ska tas fram i syfte att uppnå god status. 

Erosion/ras – hanteras översiktligt i beskrivningen kring Klarälven, där motstående intressen 

mellan bevarandet av älvens naturliga förlopp och älvens påverkan på bebyggelse ute på älvnäsen.  

Grundvatten av godkänd kvalitet – berörs ej av naturvårdsplanen, undantaget sjön Värmullens 

tillrinningsområde, där planen förslår att ett särskilt åtgärdsprogram ska tas fram i syfte att uppnå 
god status. 

Dagvatten - berörs ej av naturvårdsplanen, undantaget sjön Värmullen, där planen förslår att ett 

särskilt åtgärdsprogram ska tas fram i syfte att uppnå god status 

Ytvatten – beskrivs utförligt i kapitel om sjöar och vattendrag 

Skyddsområde för vattentäkt – beskrivs i kapitlet sjöar och vattendrag, ingen påverkan på 

skyddsområden av planens målsättningar  

Levande sjöar och vattendrag - beskrivs i kapitlet sjöar och vattendrag, stor positiv påverkan av 

planens målsättningar 

Hav i balans – ej aktuellt 

Föroreningar till vatten – beskrivs gällande de sjöar som har negativ näringspåverkan enl. MKN, 

ytterligare provtagning och/eller åtgärder föreslås tas fram för dessa specifika sjöar. Se ovan 
gällande Värmullen.  

Föroreningar till luft- berörs ej av naturvårdsplanen 

Skyddande ozonskikt- berörs ej av naturvårdsplanen 

Frisk luft- berörs ej av naturvårdsplanen 

Lukt- berörs ej av naturvårdsplanen 

Begränsad klimatpåverkan – planen föreslår inte direkta åtgärder för att begränsa klimatpåverkan, 

däremot finns för varje kapitel en beskrivning om hur klimatförändringar kan komma att påverka 
respektive naturtyp. Planen belyser det faktum att en mångfald naturtyper och arter begränsar de 
negativa effekterna som kan följa av kraftiga regnoväder och översvämningar. Se särskilt kapitel om 
skog och våtmarker. 

Ingen övergödning - berörs ej av naturvårdsplanen, annat än för de få sjöar som inte uppnår god 

ekologisk status pga. näringspåverkan. Se ovan. 

Giftfri miljö- berörs ej av naturvårdsplanen, annat än för sjön Värmullen och dess 

tillrinningsområde, se ovan 

Bara naturlig försurning – de kalkningsprogram som pågår beskrivs, de vatten som idag inte 

uppnår god ekologisk status på grund av försurning listas. Osäkerhet kring kalkningsprogrammet 
övriga miljöpåverkan (kalkning av våtmarker) nämns. 

Miljökvalitetsnormer 

MKN för vatten behandlas utförligt för varje vattenförekomst i kap om Sjöar och vattendrag samt i 
bilaga 

    Kvävedioxider/kväveoxider- berörs ej av naturvårdsplanen 

    Bly- berörs ej av naturvårdsplanen 

    Svaveldioxider- berörs ej av naturvårdsplanen 

    Partiklar- berörs ej av naturvårdsplanen 

2. Naturvärden 

Nationalpark- ej aktuellt 

Natura 2000/naturreservat – förslag på områdesskydd finns för naturaområdet Råda Stormosse. 

Regionala planer för inrättande av naturreservat Svartån, Bollåsen stöttas i naturvårdsplanen och 
planerna för det första kommunala naturreservatet Mana beskrivs. Ytterligare förslag finns på 
inrättande av områdesskydd finns.) 

Riksintressen – planen beskriver hur riksintressenas värde kan förstärkas gällande Klarälven. 

Ansvarsbiotoper meandernäs och gölrik våtmark har syftet att stärka intresset och bevarandeviljan 
för riksintressen Klarälven och Fräkensjömyrarna. 

Naturminne – En inventering av ”Jätteträd” ska genomföras där prioriterade träd föreslås omfattas 

av skyddet naturminnen 

Strandskydd – berörs i planen kapitel om sjöar och vattendrag. Planen har målsättningen att en 

strandskyddsplan för kommunen ska upprättas 2011. De sjöar som är listade i översiktsplanen som 
utredningssjöar för att stärka både tillgänglighet för det rörliga friluftslivet och boende/fritidsboende 
finns beskrivna i planens kapitel om vatten. Denna lista är reviderad och de sjöar som är aktuella 
beskrivs närmare i bilaga. Planen tar upp vikten av att länsstyrelsens arbetar med att se över det 
utökade strandskyddet i kommunen sker skyndsamt. Ytterligare motivering till  
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Biotopskydd – planen listar de som finns idag och ett GIS-skikt har tagits fram som utgör 

planeringsunderlag för det kommunala arbetet med mark och vatten. 

Djurlivet- berörs i kapitel om jakt och fiske, samt i kapitel om biologisk mångfald. Kommunen 

utpekar Klarälvsöringen, utter, vattensalamander och strandsandjägaren som sina särskilda 
ansvarsarter. 

Viltstråk - - berörs ej av naturvårdsplanen 

Fiskevatten/jaktmarker- beskrivs i naturvårdsplanen på flera ställen. Målsättningar finns i planen 

att stärka främst fiskevatten för den vandrande fisken. Viltstammarnas betydelse för 
skogsekosystemet och jakten som en viktig resurs för kommen beskrivs. 

Rödlistade arter – listas och beskrivs delvis i detalj i bilaga till planen. Ansvarsarterna är delvis 

rödlistade. 

Djurskyddsområde – det fågelskyddsområde som finns i kommunen beskrivs. 

Ekologiskt känsliga områden- ett GIS-skikt har tagits fram för nyckelbiotoper som utgör 

planeringsunderlag för det kommunala arbetet med mark och vatten 

Myllrande våtmarker – beskrivs i kapitel om våtmarker, och dess viktiga funktioner för hydrologin 

berörs. Målsättningar finns om allmänt försiktighet vid utdikning och bevarande av våtmarker. 
Ställningstagande mot torvtäkter finns  

Annan värdefull natur – Beskrivning och målsättningar om den tätortsnära naturen finns i planen. 

3. Landskap och lokalmiljö 

Stads- och landskapsbild/synintryck – det öppna odlingslandskapet berörs, och målsättningar 

finns om dess bevarande och utvecklande. 

Ett rikt odlingslandskap – beskrivs i naturvårdsplanen i särskilt kapitel. Målsättningar finns om hur 

kommunen ska skapa/stötta nätverk för de ideella krafter som idag bevarar de få ängs- och 
hagmarker som finns i skogslandskapet. Målsättningar finns även kring fortsatt utveckling av 
ekologisk odling och djurskötsel i dalgångarna, och särskilt påpekas vikten av att stötta lantbrukare, 
då kommunen i ett riksperspektiv har mycket goda möjligheter till hållbara livsmedelsproducerande 
jordbruksenheter. Jordbruket som näring beskrivs ej närmare, däremot pointeras sambandet mellan 
”vad du har på matbordet” = närproducerat och landskapets öppenhet. Planen visar på den 
minskning av odlingslandskapets minskning skett de senaste 50 åren som är mycket drastiskt. Det 
största hotet mot målet är att jordbruket försvinner!  

Storslagen fjällmiljö- ej aktuellt 

Levande skogar- beskrivs i naturvårdsplanen i särskilt kapitel. Målsättningar finns om hur 

kommunen ska påverka mångbruket i skogsskötseln genom aktivt deltagande i de sektorsråd som 
finns. Kommunens egnas skogar ska skötas med ett stort fokus på att utveckla de naturvärden som 
finns i skogen. Bildande av det kommunala naturreservatet Mana är ett exempel på åtgärder. 

Rekreation/friluftsliv- beskrivs i naturvårdsplanen i särskilt kapitel, men har även ett kapitel i 

översiktsplanen. Målsättningar finns om hur kommunen ska bidra till utvecklingen av det 
tätortsnära friluftslivet, särskilt med fokus på skolskogen som kunskapsbas. Det rörliga friluftslivet 
berörs även i utvecklingsplanerna för Klarälven, som norr om Edebäck är av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet. Motstående intressen kan här finnas, och kommunens val av ansvarsbiotop 

Meandernäs och arter som är störningskänsliga visar kommunens vilja att det rörliga friluftslivet ska 
ske på ett sådant sätt att de känsliga miljöerna skyddas. Utveckling av fiskebestånden beskrivs i 

kapitel om sjöar och vattendrag. Fiskets utveckling i Klarälven är nära förknippat med arbetet för att 
stärka Klarälvens unika laxarter. Det arbete som sker med att stärka de vattendragsegna fiskarterna 
kan stå i strid med utsättning av främmande arter. Detta berörs i naturvårdsplanen. 

Trevnad – berörs allmänt gällande naturens läkande förmåga 

God bebyggd miljö – berörs ej av naturvårdsplanen, annat än gällande tätortsnära natur. Se ovan. 

Ändrat bebyggelsetryck- berörs ej av naturvårdsplanen 

Lokalklimat- berörs ej av naturvårdsplanen 

Trafik- berörs ej av naturvårdsplanen 

Infrastruktur- berörs ej av naturvårdsplanen, förutom där kraftledningar kan korsa områden med 

höga naturvärden. svensk Kraftnäts 400V-ledning korsar riksintresse Klarälvdalen vid Edebäck. 

Övrigt 

4. Hälsa och säkerhet 

Miljökvalitetsnorm - buller- berörs ej av naturvårdsplanen 

Trafiksäkerhet- berörs ej av naturvårdsplanen 

Farligt gods- berörs ej av naturvårdsplanen 

Explosion/bränder- berörs ej av naturvårdsplanen 

Oro/riskupplevelser- berörs ej av naturvårdsplanen 

Otrygga miljöer- berörs ej av naturvårdsplanen 

Ljus/skarpa sken- berörs ej av naturvårdsplanen 

Strålning: Radon, kraftledning, master mm- berörs ej av naturvårdsplanen 

Vibrationer- berörs ej av naturvårdsplanen 
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5. Kulturmiljö 

Riksintresse för kulturmiljö – berörs ej av naturvårdsplanen 

Fornminne-– berörs ej av naturvårdsplanen, men framtida utredning om annan reglering och 

återställande av flottledsrensade vattendrag kan komma att påverka fornminnen. Hagfors kommun 
är dåligt inventerad vad gäller fornminnen, och det framgår av planen att det därför kan behövas 
göras särskilda utredning vid ev. åtgärder kring dammar. 

Byggnadsminne- berörs ej av naturvårdsplanen 

Regionala kulturmiljöer- naturvårdsplanen har ambitionen att stärka ett hållbart jordbruk både i 

jordbrukslandskapet och i skogslandskapet.  

Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser- berörs ej av naturvårdsplanen 
 

6. Annat 

Handel/produktion/konsumtion- berörs ej direkt av naturvårdsplanen 

Socioekonomiska förhållanden- berörs ej direkt av naturvårdsplanen 

Samhällsekonomiska förhållanden- naturvårdsplanen har ambitionen att stärka ett hållbart 

jordbruk med dubbla syften - bibehålla/stärka det öppna jordbrukslandskapet med dess biotoper 
stärker även näringen.  

Arbetstillfällen- naturvårdsplanens ambition att stärka naturturism och satsningar på hållbara 

fiskebestånd berörs ger arbetstillfällen. Se även ovan om hållbart jordbruk. 

Ökad service- berörs ej direkt av naturvårdsplanen 

Följdinvesteringar- berörs ej direkt av naturvårdsplanen 

Sociala förhållanden- berörs direkt ej av naturvårdsplanen 

Energi- vattenkraftproduktionen beskrivs, och förslag finns att man ska utreda vissa vatten som är 

av särskild betydelse för vattenkraftproduktionen om de är att betrakta som modifierade vatten. 
Ställningstagande mot ytterligare utbyggnad av vattenkraft i de få orörda älvar som finns i 
kommunen om detta medför vandringshinder eller korttidsreglering finns. 

Råvaror – se nedan 

Naturresurser (ändliga/förnyelsebara) – skogen som resurs för samhällets utveckling berörs. 

Framtida påverkan av klimatförändringar och betydelsen av skogen som råvara för hållbar 
energiproduktion berörs. Planen tar ett principiellt ställningstagande mot större torvtäkt (finns även i 
ÖP). Grusresurser berörs inte i denna plan, men finns med i ÖP 2002 där ställningstagande finns 
mot ytterligare uttag av ”naturgrus från rullstensåsar. 

Alstrande av avfall- berörs ej av naturvårdsplanen 
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KAPITEL 14. UTVÄRDERING TIDIGARE MÅL 

UTVÄRDERING MÅL GÄLLANDE NATURRESURSER 

I Hagfors kommuns översiktsplan finns övergripande mål formulerat för hushållning med 
naturresurser i kapitel 9. Dessa utvärderas nedan. 

Tabell 40 Hagfors kommuns miljömål gällande hushållning med naturresurser. Målen är fastslagna 
i översiktsplanen 2002.  

Övergripande mål för Hagfors kommun Dokume
nt/kap 
ÖP 

Genomförda åtgärder 

Hagfors kommun ska arbeta för att skogen, 
vattnet, odlingslandskapet och markresursen 
utnyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt. 
 

Kap 7, 
9,10, 12,  

Deltar aktivt i samverkansorgan för 
skog och vatten. Genomsyrar alla 
kommunala planer och projekt. 

Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att 
minska ensidigt uttagande av ändliga 
resurser och successivt ersätta dessa med 
förnyelsebara. 

Kap 6, 7 
och 9 
Energi-
plan 

Älvstrandens bildningscentrum styrt av 
politiskt antaget hållbarhetsdokument. 
Många energieffektiviserings-åtgärder 
genomförda, 
Uppföljningen sker genom 
energiplanen.  
 

Vi ska bli en kommun där skogen, vattnet 
och den odlade bygdens resurser tas tillvara 
på så sätt att mångfalden i naturen 
väsentligt ökas. Detta ska ske genom att 
Hagfors kommun aktivt arbetar för 
samverkan kring gröna skogsbruksplaner 
och skydd av nyckelbiotoper, ekologisk 
anpassad vattenreglering samt ett aktivt 
miljöanpassat jordbruk. 
 

Kap 9 
och 10 
Grön 
skogs-
bruksplan  

Revidering av kommunal grön 
skogsbruksplan, kommunala 
nyckelbiotoper är skyddade genom 
biotopskyddsområden.  
Kommunen deltar aktivt arbete i 
Klarälvens vattenråd och i Norra 
Värmlands sektorsråd för skog. 

Hagfors kommun ska satsa på att 
marknadsföra vår giftfria jordbruksmark så 
att denna resurs framgent kan användas på 
ett hållbart sätt till ett ekologiskt anpassat 
jordbruk. 

Kap 9 
och 10 

Marknadsföring och stöd till lokala 
matproducenter. Inget nätverk där 
kommunen ingår finns idag. Sanering 
av markföroreningar Stjärnsfors och 
Landstingstvätten. 
 

Hagfors kommun ska bland annat genom 
information till kommunens odlare verka för 
att odlingar av genetiskt modifierade 
organismer undviks. 

Kap 9 
och 10 

Ingen åtgärd. Målet stryks, i avvaktan 
på ny kunskap kring GMO-grödor. 

 

UTVÄRDERING MÅL RIKSINTRESSEN FRÅN ÖVERSIKTSPLANEN 
2002 

I översiktsplanen 2002 antogs lokala mål för att utveckla riksintressen i kapitel 10.4 
Riksintressen. Här görs en sammanställning över uppfyllandet av målen. Målen ersätts 
genom nya mål, formulerade i denna plan. 

Tabell 41 Delmål riksintressen 

Delmål i ÖP Uppfyllelse 

Hagfors kommun ska verka för att utveckla vårt 
arbete kring riksintresseområdena på så sätt att 
deras värde blir bevarade, välkända och kan 
marknadsföras. Detta bör ske i regional samverkan.) 

Projektet LIP-Klarälven ansökte om EU-
medel från Life-fonden, och blev inte 
beviljat. Det har följts av flera andra projekt, 
Klarälvsbanan, Regionalt projekt Klarälven 
men inget av dessa projekt har fokus på 
helhet på marknadsföring Klarälven  
 

Kommunen ska verka för att ett regionalt 
Klarälvsprojekt initieras med följande områden som 
geologiska värdekärnor inom vår kommun: Halgå 
deltat, Bergsängstjärn med omnejd, Lillälven, Västra 
Tönnettjärn, Östra Tönnettjärn och Kroppmossen Ett 
varaktigt skydd för dessa bör tillskapas. 
 

Se ovan. Flera av delobjekten har idag 
områdesskydd. Samrådsplikt råder, vilket 
ger områden ett högre skydd än tidigare. 
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Delmål i ÖP Uppfyllelse 

 
Kommunen ska verka för att nå gon form av varaktigt 
skydd, t.ex. avtal, skapas för de värdefulla 
sydvästbranterna Sälgberget och Lidsberget, för 
resterna av den gamla tallskogen vid Krediten, 
Risberg samt ravinområdena med lövskog: 
Otterheden, Acksjöälvens nedre lopp, Risäter, Backa, 
Prästbol, Haftersbol, Mobäcken och Hå l-
Slängbäcken.) 

 

Nyckelbiotoper har märkts upp. Bergvik 
skog har avsatt en del av områdens som 
frivilligt avsatta områden. Skogsstyrelsen 
har även tillskapat biotopskyddsområden 
eller naturvårdsavtal. Några av områden är 
inte längre med i den nationella 
sammanställningen över utpekade 
värdefulla objekt vid Klarälven. 
  

Hagfors kommun ska verka för att 
samrådsförfarandet inom riksintresseområden 
utvecklas så att kulturlämningar och värdekärnor för 
naturvården blir kända och på så sätt får en högre 
grad av verkligt skydd.  
 

Genomfört  

: Kommunen ska verka för att då väg, byggnad eller 
annan anläggning utformas, ska dess placering eller 
utformning inte på verka områdets värden på ett 
negativt sätt. Kommunen ska verka för att 
skogsbruksåtgärder undviks i meandernäsens äldre 
grå alskogar samt i kanjoner och i fuktiga raviner, om 
dessa är nyckelbiotoper, eller på väg att bli. 
Skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till 
riksintresseområdet Klarälvdalen-Sunnemodalen - 
Svartådalen ska ske med extra stor försiktighet, 
särskilt med tanke på den lätteroderade jordarten. 
Kommunen ska verka för att stora ansträngningar 
görs för att kulturlandskapet i riksintresseområden 
hålls öppet genom fortsatt jordbruk 
 

Hanteras av länsstyrelsen och 
skogsvårdsstyrelsen idag genom 
samrådsplikt. Målet uppnått i dessa delar. 
Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal 
är tillskapade för vissa områden. 
Bergvik Skog har gjort en frivillig avsättning 
av området kring Svartån. 
Kvarstår i målet: öppet jordbrukslandskap i 
Klarälven-Sunnemodalen:  
Öppet jordbrukslandskap i 
Klarälvdalen/Sunnemodalen ska uppnås 
genom utvecklingsstöd till 
jordbruksföretagare. 

Kommunen ska verka för att ingen 
husbehovstäktverksamhet bedrivs i delområden 
Sandåsarna-Simansbäcken till Ynäs och Tutemo. 
Lämplig form är genom föreskrifter om samråd om 
husbehovstäkt. 
 

Samrådsplikt råder. Målet uppfyllt. Bevakas 
av miljö- och byggnämnden. 

Kommunen bör verka för att Fräkensjömyrarna och 
Nordsjöskogen blir naturreservat. 
  

Målet uppfyllt 

Kommunen ska verka för att guidade vildmarksturer 
sker inom Fräkensjömyrarna naturreservatet.  

Ligger inom utveckling av vildmarksturism 
målet omformulerat till att vara mer 
generellt. 
 

Kommunen ska verka för att guidade vandringar sker 
inom Nordsjöskogens naturreservat 

Ligger inom utveckling av vildmarksturism 
målet omformulerat till att vara mer 
generellt 
 

Kommunen ska verka för att Råda Stormosse blir 
naturreservat.  

Råda Stormosse är idag skyddat genom 
Natura 2000-område.  
 

Kommunen ska verka för att Stormossen Ost 
Gräsmangen får ett varaktigt skydd.  

Området saknar varaktigt skydd. Målet 
kvarstår. 
 

Eventuell nybebyggelse i Malmbackarna ska 
anpassas till den befintliga bebyggelsen. Det öppna 
landskapet bör hållas öppet genom ett traditionellt 
betesjordbruk som gynnar bevarande av kulturvärden 
och den biologiska mångfalden.  
 

Malmbackarna sköts av föreningen privat 
arrendator på bästa sätt.  Målet 
omformulerat. 

Brunbergs karaktär ska bibehållas. Stora 
ansträngningar bör göras för att bibehålla hävden och 
stärka områdets kulturvärden och biologiska 
mångfald. Detta bör ske genom nationell ekonomisk 
ersättning till brukaren.  

Områdesbestämmelser för Brunnberg är 
upprättade. Marken hävdas med EU-stöd 
för värdefulla ängs- och hagmarker. Målet 
omformulerat 
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UTVÄRDERING MÅL FÖR NATURVÅRDEN FRÅN 
ÖVERSIKTSPLANEN 2002 

De lokala målen för kommunens naturvårdsarbete fastställdes 2002 i översiktsplanen 
Kapitel 10. Målen är delvis inaktuella och ersätts av de mål som formuleras i denna 
naturvårdsplan 

Tabell 42 Hagfors kommuns miljömål gällande naturvård. Målen är fastslagna i översiktsplanen 
2002. 

Mål för Hagfors kommun formulerade i ÖP 2002 Dokument/ 
kap ÖP 

Genomförda åtgärder 

Hagfors kommun skall fortsätta att förvalta vårt 
nationella ansvar för den mellansvenska 
vargstammen och de andra rovdjuren, 
Klarälvslaxen, Klarälvsöringen, andra hotade 
öringarter, harren och andra arter. (Ersätts av mer 
riktade mål för lax och öring) 
 

Rovdjurs- 
centrets mål 
Kap 10 

LIP-Klarälven samt interreg-
projektet Vänerlaxens fria 
gång i Klarälven och 
Trysilelva. 

Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att 
rovdjurscenter i Ekshärad får en nationellt 
framträdande roll som informations- och 
forskningscenter för främst varg. 
 

Kap 7, 10 
och 11 

Rovdjurscentret har flyttats till 
Råda. Kommunen har 31 dec 
2010 fullföljt sina åtaganden i 
EU-projektet. Målet utgår.  

Hagfors kommun ska arbeta för att mångfalden i 
vår natur ska öka genom att verka för att utpekade 
värdekärnor i våra riksintresseområden får ett 
varaktigt skydd. (Ersätts av mer riktade mål i alla 
kapitel som rör riksintressen samt i kapitlet 
”ovanliga växter och djur”)  
 

Kap 10 Natura 2000 och annat skydd 
har tillskapats, se 
naturvårdsplan kap 5.  

Hagfors kommun ska initiera ett regionalt 
Klarälvsprojekt med målsättning att lyfta fram 
älvens biologiska och geologiska värden i 
samverkan med Klarälvskommunerna samt 
Karlstad universitet. (Ersätts av mer riktade mål i 
kapitel Sjöar och vattendrag) 
 

Kap 10 Kommunen har aktivt deltagit i 
flera projekt kring Klarälven. 
Projektet Laxens fria gång i 
Klarälven/Tysilälven pågår 

Hagfors kommun ska verka för att 
våtmarksområdena Fräkensjömyrarna, Råda 
Stormosse, Stormossen O Gräsmangen, 
Skogamossen och Stormossen/Kölarna ska få ett 
varaktigt skydd. (Delar av målet kvarstår se kapitel 
Vårmarker) 
 

Kap 10 
 

Uppnått för Fräkensjömyrarna 
och Råda Stormosse 

Hagfors kommun ska verka för en restaurering av 
vattensystemen vid Götån, Grundan, Hinnan, 
Väjån, Enån och Skymma sker för att återställa 
vattendragens biologiska kvaliteter så att ett 
attraktivt öringsfiske skapas. (Målet ersätts av mer 
preciserade mål i kapitel Sjöar och vattendrag) 
 

Kap 10 
 

Biotopvårdande åtgärder 
utförda i Väjån, Grundan, 
Acksjöälven, Sången/ 
Buskesälven, Musån och 
Enån. 

Hagfors kommun ska verka för att tio av 
Skogsstyrelsens prioriterade nyckelbiotoperna på 
privat skogsmark får ett varaktigt skydd genom 
avtal med Skogsstyrelsen.  

Kap 10 
Nyckel-
biotops-
inventeringen 

 

Målet uppnått, men några 
värdefulla områden kvarstår att 
få varaktigt skydd.  

Hagfors kommun ska verka för att Brunnberg, 
Malmbackarna, Länsmanshöjden och 
Mjögsjöhöjden och de andra ängs- och 
hagmarkerna kan hållas öppna genom slåtter och 
bete genom fortsatt information till brukarna. 
(Ersätts av mer riktade mål i kapitel 
Odlingslandskapet) 
 

Kap 10- 
Ängs- och 
hagmarks-
inventeringen 
(1998) 

 

Endast Malmbackarna hävdas 
i dag på traditionellt sätt. Målet 
omformuleras. 

Hagfors kommun ska under kommande 
mandatperiod göra en naturvårdsplan över det 
kommunala naturvårdsarbetet.  

Kap 10 Målet uppnått i och med denna 
plans fastställande. 
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KAPITEL 15. KÄLLFÖRTECKNING 

Art Databanken www.artdata.slu.se 
Artfaktablad om Smålom Strandsandjägare Äkta daggvide Ävjepilört Utter 
Åtgärdsprogram för bevarande av strandsandjägare, (Cicindela maritima), Rapport 5508, oktober 

2005 
 
Artportalen www.artportalen.se 
 
Bengtsson J., 2009, Resultat från inventering av lövskogsmiljöer längs övre Klarälvdalen 2009, 
Skogsstyrelsen 
 
Bengtsson-Sjörs K., 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun 1998, Hagfors 
kommun  
 
Berglind S-Å et al., 2010, Hotade arter i Värmland, Länsstyrelsen Värmland 
 
Bergvik Skog AB www.bergvikskog.se 
Personlig kontakt med Börje Pettersson, som har bistått med information och kartmaterial 
 
Fiskevårdsområden i Hagfors kommun 
Personliga kontakter med fiskevårdsområden, som har bistått med lokal information 
 
Fortum Generation AB  www.fortum.se 
Personlig kontakt med miljöansvarig och driftansvariga 
Datablad dämning från Fortums dammar 1990-2009 
Vattendomar Flottledsutslag och avtal - kopior från Gullspångs krafts arkiv 
 
Fiskeriverket, 2008, Förvaltningsplan för ål J2008/3901  
 
Jordbruksverket www.jordbruksverket.se 
Databasen TUVA, Jordbruksverket https://etjanst.sjv.se/tuva2/site/index.htm  
 
Klarälvens vattenvårdsförbund, Klarälven 2005-2009  
 
Hagfors kommun: Översiktsplan, Inventeringsmaterial, GIS-material, sammanställningar 
 
Heijkenskjöld R., 1983, Naturlandskapets utveckling i Hagfors kommun och Halgådeltat, 
Naturkonsulten 
 
Lonnfors P-Å., 2004, Översiktlig inventering av kärlväxter på NKlJ-banan Deje-Uddeholm 
 
Länsstyrelsen Värmland, 2008, Värmlands miljömål 2008, Faktablock 
 
Länsstyrelsen Värmland: www.lst.se/varmland  
Personlig kontakt med Natur och miljö, Kulturenheten, Vattenvård och Lantbruk, Samhällsplanering  
 
Miljömålsportalen www.miljomal.nu  
 
Naturvårdsplan för Torsby kommun 
Naturvårdsprogram 2009, Forshaga kommun och Munkfors kommun 
Naturvårdsprogram 2007, Kils kommun 
Sunne kommuns naturvårdsprogram, Programperiod 2008-2013 
 
Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se 
Personlig kontakt med personer på Östra Värmland, GIS-data 
 
Vattenmyndigheterna www.vattenmyndigheterna.se,  
Åtgärdsprogram Klarälven 2009-2015 Västerhavets vattenförvaltning  
Underlag till åtgärdsprogram Klarälven Västerhavets vattenförvaltning 
VISS – VattenInformationSystem Sverige www.viss.lst.se  
Vattenkartan www.vattenkartan.se 
 
Våtmarksinventeringen www-vmi.slu.se  
Myrinventering i norra och delar av östra Värmland Hugo Sjörs 1977 Medl. Växtbiologiska 
institutionen Uppsala 9-1:25 

http://www.artdata.slu.se/
http://www.artportalen.se/
http://www.bergvikskog.se/
http://www.fortum.se/
http://www.jordbruksverket.se/
https://etjanst.sjv.se/tuva2/site/index.htm
http://www.lst.se/varmland
http://www.miljomal.nu/
http://www.skogsstyrelsen.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/
http://www.viss.lst.se/
http://www.vattenkartan.se/
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HISTORIEMATERIAL – BYGDEHISTORIA 

Bergqvist m.fl Ekshärads socken  
Sunnemo socken Lagerlöf m.fl  
Transporter på Klarälven Stjernlöf 
Innan tystnaden Stjernlöf 
Den svarta piskan V Berg 

Historien om Uddeholms bruk (vattenkraft) Leif Kuhlin hemsida www.kuhlin.com  
NKlJ- Text och bilder Lars T Stensson 
Gustavabygden, tidskrift  
 
Lövgren M. 1998, Skogshistoriken runt Fräkensjömyrarna 
Maximilian Vandring i Wermlands Elfdal och finnskogar 1853 
 
Järnhantering i Värmland, Internetupplaga av Nycklar till brukssamhället produceras inom VAMBIT, 
som är ett IT-projekt för Länsbiblioteket i Värmland, Karlstads universitetsbibliotek, VärmlandsArkiv, 
Folkrörelsernas arkiv för Värmland samt Värmlands Museum, www.arkivcentrumvarmland.se  
 
Personliga kontakter historiskt intresserade Hagforsbor: Lars Vessby, Valter Berg, Lars T 
Stensson, Lennart Carlbrink och Erling Hedin ska särskilt omnämnas. 
 
Personliga kontakter med alla fiskevårdsområden och föreningar inom Klarälvens 
avrinningsområde.  
 

http://www.kuhlin.com/
http://www.lansbiblioteket.se/projekt/vambit.htm
http://www.lansbiblioteket.se/
http://www.bib.kau.se/home/default.htm
http://www.ra.se/vla/
http://w1.555.telia.com/~u55504874/
http://www.wermlandsmuseum.se/
http://www.arkivcentrumvarmland.se/

