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BILAGA 3 OBJEKTBESKRIVNINGAR 

RIKSINTRESSEOMRÅDEN OCH SKOGSLANDSKAPET 

Denna del av naturvårdsplanen beskriver särskilt utpekade områden med höga naturvärden. I själva 
plandelen listas områdena men här beskrivs dess naturvärden mer ingående. I Bilaga 3 A beskrivs 
områden inom Riksintresse Klarälven-Sunnemodalen och Brattforsheden och nyckelbiotoper inom 
Skogslandskapet. I Bilaga 3 B beskrivs värdefulla områden inom odlingslandskapet, våtmarker, sjöar 
och vattendrag. En översiktlig beskrivning görs av stora oexploaterade områden som är utpekade i 
översiktsplanen. Sist beskrivs några cykel- och vandringsleder. 

Ett område kan ha flera naturtyper, men finns då representerad under den typ som är störst. Av natur-
typen sjöar och vatten är endast de sjöar som är utpekade som nationellt värdefulla beskrivna, då en 
detaljerad beskrivning av alla vattenförekomster finns i Bilaga 2. 

Många av våtmarkerna är inte inventerade, utan bedömda via flygblad. Ängs- och hagmarker är inte 
nyinventerade, utan inventeringen gjordes senast 2002 (1998 för vissa). Skogen är inventerad under 
det senaste decenniet. I flera av områdena är de biologiska värdena sannolikt oförändrade då den 
yttre påverkan inte skapat några förändringar. I ängs- och hagmarkerna är behov av en återinvente-
ring mycket större. Vissa områden kan till och med ha förlorat stora naturvärden om skötseln upphört, 
men kommunen vill peka ut de ängs- och hagmarker som för ett decennium haft höga värden, då pot-
ential finns att återfå stora delar av den biologiska mångfalden genom att återuppta hävden.  
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RIKSINTRESSE KLARÄLVDALEN NORR EDEBÄCK 

 

 

Figur 1 Klarälvens norra sträckning. Foto Stefan Sjödin, Fortum 

ÄLVENS GEOLOGI 

Älven följer en rak sprickdal söderut. Under den senaste isavsmältningen låg en istunga länge kvar i 
dalen, som sedan fylldes av en långsträckt havsfjord ända upp till Vingängssjön i Torsby kommun. 
Dalen grundades upp med fjordsediment, och strandkanten låg långt över nuvarande vattennivå, un-
gefär i samma nivå som Kyrkhedens skola. När havet drog sig tillbaka genom landhöjningen började 
den tidiga Klarälven erodera ner i fjordsedimenten. Den tidiga Klarälven rann i många fåror på fjordens 
tidigare botten – älven ”ripplade” i ett föränderligt mönster. Så småningom rann Klarälven i en enda 
älvfåra, och eroderade nu snabbt ner genom sedimenten. Vid Edebäck har den nord-sydliga sprickda-
len fyllts igen av isälvsavlagringar (Kroppmossen, se objektbeskrivning 58), vilket medförde att Klaräl-
ven vid landhöjningen fann en västligare fåra.  

Från Vingängssjön ner till Edebäck är det tio mil, och här har älven en fallhöjd på ca tio meter. I detta 
lugna lopp rinner Klarälven i stora serpentiner, så kallade meanderbågar, som är bundna av sprickda-
lens bergsväggar ner till Edebäck. På meandernäsens uppströmssida eroderar älven in i strandbrin-
ken, och stranden kan bli mycket brant. På älvnäsets nedströmssida bygger älven på med sand, som 
avlagras i bågformiga mönster. Näsen vandrar på detta sätt nedströms. Det har medfört att byggnader 
på näsens uppströmssida kommer farligt nära strandbrinken och det har hänt att byggnader har rasat 
ner i älven under en kraftig vårflod, då de kommer tillräckligt nära erosionsbranten. Genom pålning 
och ris och stenbarriären har man försökt hindra erosionen. Älven kan även ta sig en ny sträckning, 
och räta ut sitt lopp över tidigare näs. När detta sker blidas en korvsjö i älvens tidigare fåra. Korvsjöar 
av olika igenväxningsstadier syns som rester av älvens tidigare lopp. De bågformade vågformationer 
som syns på den vanligen uppodlade delen av näset är spår av älvens tidigare avlagringar vid depo-
sitionsidan av näset. 

KLARÄLVEN SOM RIKSINTRESSE  

Klarälven är riksintresse för naturvård och friluftsliv uppströms Edebäck och kring Skymnäs. Klaräl-
vens höga värden består av älvens aktiva geologiska förlopp och dess påverkan på landskapet den 
rinner genom. Detta skapar livsrum för många unika arter. Klarälvens sträckning norr om Edsforsen 
skyddas även genom särskilda geografiska bestämmelser i 4 kap miljöbalken 6 § mot ytterligare ut-
byggnad för vattenkraft. Miljön vid älvstranden, med rörliga sandbankar ger upphov till en mycket spe-
ciellt miljö. Meandernäs är Hagfors kommuns ansvarsbiotop, vilket innebär att kommunen har ett sär-
skilt intresse av att medverka till att skydda och förstärka livsrummet för de djur och växter som finns 
här. 2009 gjorde Skogsstyrelsen en inventering av lövskogsmiljöer längs övre Klarälvdalen från Syss-
lebäck i norr till Edebäck i söder. Inventeringen var en del i åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett 
och syftade till att ge en bild av nutida och framtida potentialer för arten i områdets älvnära gråalsko-
gar. Dessutom gavs förslag på skydd och skötsel av särskilt värdefulla områden. 
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VÄRDEKÄRNOR 

I Klarälvdalen finns många utpekade värdekärnor. Älven som vattendrag beskrivs i eget objekt och för 
värdekärnorna i dalen finns 8 områden beskrivna: I enlighet med de rekommendationer som skogssty-
relsen och länsstyrelsen gjort, bör de utpekade värdekärnorna skyddas med biotopskydd eller natur-
vårdsavtal i de fall detta inte är genomfört.  

 
Klarälven som älvbiotop OBJEKT NR 1 
Halgådeltat-Loken OBJEKT NR 2 
Västra Tönnettjärn OBJEKT NR 3 
Östra Tönnettjärn OBJEKT NR 4 
Lillälven OBJEKT NR 5 

Sälgberget OBJEKT NR 6 
Ginbergsängen OBJEKT NR 7 
Acksjöälven OBJEKT NR 8 
Bergsängstjärn OBJEKT NR 9 
Kroppmossen OBJEKT NR 10 
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OBJEKT NR 1 KLARÄLVEN SOM ÄLVBIOTOP 

 
Klass Nationellt särskilt värdefull  
Motiv Geologi, fisk 
Skyddsform Riksintresse för friluftsliv och 

naturvård 

Längd  7,5 mil 
Vattenrättsägare Fortum Generat-
ion   

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Klarälven rinner genom hela Värmland. Från källsjön Rogen i Härjedalen flyter älven in i Norge, vidare 
till Norges näst största sjö Femunden och rinner därifrån som Trysilälven. Vid Långflon och svenska 
gränsen byter den namn till Klarälven. Avrinningsområden är 11 820 km

2
, varav 6 520 km

2
 i Sverige, 

och har en medelvattenföring på 165 m
3
/s. Den delen av älven som går genom Hagfors kommun är 

7,5 mil lång. Vattenföringen är högst i maj, när snön smälter – vårfloden kommer ofta i två omgångar – 
en vanlig, och en något senare fjällflod när Trysilfjällens snö smälter. Vattenföringen är naturligt lägst 
på vintern. Högsta flödet vid vårfloden är normalt ca 800 kbm/sekund ner till normalt 40 kbm/sekund 
under lågvatten, en skillnad på 95 procent. För att få en effektiv elkraftproduktion från älven måste 
flödet jämnas ut. Under 1900-talet har detta skett genom reglering i biflöden, Uvån, Letten och Tåsan 
och genom tillkomsten av Höljesdammen. 

KLARÄLVENS VANDRANDE FISK 

Riksintresset för naturvård betingas av de geovetenskapliga värdena, men Klarälven rymmer även 
många biologiska kvaliteter med arter som Klarälvslax, -öring och harr. Laxen och öringen är relikter 
av atlantlaxen och Klarälven med dess biflöden utgör reproduktionsområden för arterna. Kraftverk, 
flottledsrensningar och hårt fiske i Vänern har gjort att arterna under 1900-talet minskat i så stor ut-
sträckning att de idag är hotade. Man har kunnat upprätthålla populationer av lax och öring genom en 
aktiv fiskevård baserad på omfattande kompensationsodling samt upptransport av lax och öring till 
lekområden i de övre delarna av älven.  

I dag kan fisken endast vandra till dammen vid Forshaga vattenkraftverk, en sträcka på två mil upp-
ströms Klarälven. Vid Forshaga fångas den uppströms vandrande lekfisken in och huvuddelen trans-
porteras med lastbil för att sedan släppas ut i älven igen ovanför Edebäck. Man tar även ut avelsfisk 
och föder upp laxungar, smolt, som sätts ut nedströms Forshagaforsen för att växa sig stora i Vänern. 
Denna kompensationsodling sker genom insatser från kraftbolagen genom villkor i vattendomar. 
Torsby kommun och fiskevårdsområden i samverkan med Fortum har under 2000-talet gjort omfat-
tande biotopvård med statliga medel vid reproduktionsplatser i Stängforsen, Vingängssjön och biflö-
den. Detta har även gynnat harren.  

Oreglerade biflöden i Hagfors kommun ovanför Edsforsen, som eventuellt skulle vara möjliga till re-
produktion, är Götån, Acksjöälven (se OBJEKT NR 8) och den nedre delen av Halgån (se OBJEKT 
NR 1 ). 

PROJEKT FÖR ATT STÄRKA KLARÄLVSLAXEN OCH ÖRINGEN 

Fortum genomför tillsammans med Karlstads universitet en forskningsstudie för att undersöka möjlig-
heterna att öka andelen vild lax och öring i Klarälven samt för att förbättra förutsättningarna för en 
ökad återvandring. Studien planeras pågå i sex år, räknat från starten 2008. Projektets syfte är att 
skapa bättre förutsättningar för vild och odlad fisk att leva och utvecklas i Klarälven och Vänern. 
Forskningen har flera delprojekt som fokuserar på skillnaderna mellan odlad och vild lax och öring i 
Klarälven. Fiskens vandringsvägar kartläggs med avancerad radioutrustning. Man undersöker också 
födans betydelse för fiskens storlek, könsmognad och vandringsbenägenhet genom att prova olika 
fodertyper och olika fodermängd. Vidare studeras klimatförändringens påverkan på fiskens tillväxt, 
såväl odlad som vild. Tack vare genomförda åtgärder med förbättrade lek- och uppväxtmiljöer för vild 
Klarälvsöring- och lax utgör fångsten av den vilda återvandrande fisken i genomsnitt ca nio procent för 
öring respektive 35 procent för lax. I antal räknat rör det sig om omkring 30 öringar och 400 laxar årli-
gen sedan 1995 
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VÄNERLAXENS FRIA GÅNG I TRYSILELVA OCH KLARÄLVEN 

Länsstyrelsen Värmland och Fylkesmannen Hedmark i samarbete med bland annat Norsk Institutt for 
Naturförvaltning (NINA), Karlstad Universitet, Fiskeriverket och FISK (samarbetsorgan för Klarälvens 
fiskevårdsområden) avser att driva ett gränsöverskridande projekt med syfte att återintroducera Klar-
älvslaxen i Trysilelva och förstärka populationen. Utgångspunkter är bland annat EU:s ramdirektiv för 
vatten, Natura 2000, åtgärdsprogram för hotade arter samt de nationella miljökvalitetsmålen. 

Projektet Vänerlaxens fria gång i Klarälven och Trysilelva, ska inhämta kunskap och skapa förutsätt-
ningar för en återuppbyggnad av det Vänervandrande, vildlekande laxbeståndet i Klarälven och Try-
silelva med tillflöden. Projektet ska undersöka och föreslå åtgärder för hur den vildlekande laxresursen 
ska kunna säkerställas på lång sikt. Projektet kommer att utreda och ge åtgärdsförslag med koppling 
till laxens möjligheter till fria vandringsvägar och biotoper för lek och uppväxt. Biflöden till Klarälven 
med högre medelflöde än 2 kbm/s kommer att inventeras. Hit hör i vår kommun Halgån och Uvån. 
Konkreta åtgärder omfattar bland annat nykalkning, restaurering, försöksutsättningar, fiskeregler och 
information. Även andra aktiviteter som syftar till att påvisa och lyfta Vänern, Klarälven och Trysilelva 
som ekologisk, social och ekonomisk resurs ingår i projektet. Projektet förväntas också bidra till arbe-
tet med andra värdefulla arter och fiskpopulationer. Projektet avses pågå mellan 2011-2013. 

 

 

 

SKYDDSVÄRDEN, RESTRIKTIONER OCH KOMMUNALA ÅTAGANDEN 

Klarälvens sträckning norr om Edsforsen skyddas genom särskilda geografiska bestämmelser i 4 kap 
miljöbalken 6 § mot ytterligare utbyggnad för vattenkraft. 

Kommunen ska aktivt delta i arbeten att säkra goda stammar av Klarälvslax och öring med syfte att 
öringen ska kunna återta sina naturliga lekområden i biflöden även mellan kraftstationerna.  
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OBJEKT NR 2 HALGÅDELTAT-LOKEN 

 
Klass Nyckelbiotoper 
Motiv  geologi, friluftsliv, botanik 
Skyddsform Riksintresse för naturvård och 

friluftsliv, frivilliga avsättningar 

Koordinat 6684705–414011 
Area 986 ha 
Markägare Privat, Bergvik Skog 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Loken är en avsnörd korvsjö i norr avgränsad av Halgådeltats avlagringar och ett markant fossilt 
strandhak. I sluttningen springer flera källsprång fram ur sedimenten. I dessa uppträder rikare flora. 
Skogen i sluttningen är lövträdsdominerad och delvis avverkad. Nere kring Loken finns naturskogsart-
ad lövsumpskog, småvatten och våtmarker. Norr och öster om Loken ligger Halgådeltat. 

I Halgådeltat är flera olika typer av isälvsavlagringar är samlade. Ett stråk av rullstensåsar kan följas 
från strax sydost om Bofastberg, där två höga, knivskarpa åsryggar sticker upp ur Klarälvens och Hal-
gåns yngre grusavlagringar. Stråket fortsätter uppe på terrassen mellan två mindre vägar i form av en 
vackert utbildad ås utsträckt i nord-sydlig riktning. Dödisgropar finns i åsens närmaste grannskap. 
Vackert rullstensgrus bildar Halgåns stränder och botten. Alldeles söder och sydväst om vägkorset vid 
Brattfallet återfinns ett system av höga, skarpa åsar med djupa gropar emellan, ett så kallat åsnäts-
landskap. Strax norr härom vidtar ett mer oregelbundet dödislandskap. Kring landsvägen vid och sö-
der om Brattfallet breder ett mäktigt deltaplan ut sig. Materialet är grovt grus. Mot söder följer denna 
terrass dalsidan ner till Myrheden, medan gruset blir allt finare och längst i söder övergår i den nor-
mala fjordsanden. Terrassens yta är kuperad, men blir mot söder allt flackare. Väl utbildade flyg-
sandsdyner. 

Inventering av lövskogsmiljöer längs övre Klarälvdalen 2009 säger att området Åstrandsnäs Loken är 
ett mycket fint område, med lövskogar i olika faser med gemensam nämnare att de alla är orörda. 
Optimal biotop för vitryggig hackspett, med grova lövträd främst al, grov död ved m.m. Färska hack-
märken i död ved, bohål. Barkticka, skriftlav. Blomrik ängsmark, fin bäckmiljö m.m. Bivråk. 

Större delen av området är bevuxet med ungskog av tall, endast i åsnätlandskapet kvarstår äldre 
barrblandskog med mossa och blåbärsris. Eftersom Halgån mynnar i Klarälvdalen som en hängande 
bidal, har en del forsar och fall bildats i dess nedre lopp, t.ex. mellan Halgå och grustaget. Intressant-
ast är dock den kanjon, som kan ses från landsvägsbron vid Brattfallet. Halgån har här skurit sig ner i 
en sprickzon och strömmar fram mellan branta klippväggar. 

I Vångan finns bäver och bäverdammar och en endemisk öringstam. Vångan är av vattenmyndighet-
en klassad med otillfredsställande ekologisk status på grund av försurning. Ytterligare utredning be-
hövs för att göra kalkningsinsatserna effektiva. Även Halgån är försurningspåverkad. Vångan är en 
oreglerat mindre vattendrag, som har en intressant geologisk historia, då dess erosionsbas har påver-
kats både av istidens fjord och av Klarälvens nutida lopp. Vattendraget meandrar i en liten dal. 
Vångan (Tyälven) har en otillfredsställande klassning på grund av försurningspåverkad bottenfauna. 
Då öringstammen (fisk) klassas som god och vattendragets andra förhållanden – fragmenteringsgrad, 
mängden död ved, mm kallas som hög eller god bör man utreda om klassningen av vattendragets 
bottenfauna är korrekt.  

Halgån är ett 8,6 km långt vattendrag. Halgån är ett vattendrag med stor vattenföring och med höga 
biologiska värden. Älven rymmer många nyckelbiotoper som Brattfallet i en bergskanjon, blockrika 
forsar, och sträckor med fint lekgrus för öring. Nedre delen av alven ligger inom riksintresseområde 
Klarälven, och är utpekad som nationellt värdefull för både naturvård och fiskevård. 

Tyvärr är vattnet påverkat av försurning, trots kraftig kalkning av våtmarksområden sedan 1988, och 
bedöms därför inte uppnå god ekologisk status 2015. Det finns anledning att ompröva denna kalk-
ningsmetod, då den inte ger den effekt som eftersträvas, samtidigt som biotopen våtmark påverkas 
negativt av kalkningen.  

Brattfallet i Halgån med sitt fall på c:a 20 m är spektakulärt under vårfloden. Tidigare samlade man 
vatten i uppströms damm, som släpptes tillsammans med virke som skulle flottas ner för älven. Det 
var ett uppskattat folknöje att se timmerstockarna kasta sig ner för fallet. I dag används Brattfallet till 
äventyrsturism och här startar den geologisk informationsslinga som även omfattar Vångan. Vägen 
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upp till Brattfallet byggdes på 20-talet som ett 
nödhjälpsarbete, vilket man kan läsa om på 
minnesstenen vid den vackra stenbron från 
samma tid. Vid Brattfallet finns ett av Fortums 
mindre elkraftverk med tub från en mindre 
hålldamm.  

Halgån är fragmenterad genom de dammar 
som byggts för flottning och kraft. Älven är 
flottledsrensad. Sträckan nedströms Brattfallet, 
har fina forsar och fall. Provfiske vid Halgå 
bruk har visat att lax går upp i älven och leker. 
Öring finns uppströms Brattfallet, men stam-
men är ej klassad som god. Halgån finns med i 
regional åtgärdsplan med syfte att utreda möj-
ligheten till fiskvandring förbi vandringshindren, 
flottledsåterställning och minimitappning.  

Brattfallet är ett populärt utflyktsmål både för 
turister och för undervisning i skolorna i Hag-
fors kommun. Det finns en ca sju kilometer 
lång, kuperad, kvartärgeologiskt intressant 
vandringsled. Informationstavlor som är utpla-
cerade längs stigen beskriver företeelser på 
respektive platser. Trappor och spänger finns 
iordningsställda. Vandringsleden går över rull-
stensåsar, dödisgropar, gammal flodbotten, 
flygsanddyner och genom raviner ned till Klar-
älven och passerar högsta kustlinjen för isti-
dens havsstrand. Se även se Bilaga 3 B objekt 
nr 80. 

KOMMUNALA ÅTAGANDEN 

Kommunen ansvarar för vandringsleden vid Brattfallet. Informationstavlor och leden ska skötas. 

KÄLLOR 

Bengtsson J., 2009, Resultat från inventering av lövskogsmiljöer längs övre Klarälvdalen 2009, 
Skogsstyrelsen 
Länsstyrelsen Värmland, 1998, Område av riksintresse för naturvård i Värmlands län, Klarälven- Sun-
nemodalen 

  

Figur 2 Karta över dammarna vid Brattfallet. Källa 
Vattenkartan 
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OBJEKT NR 3 VÄSTRA TÖNNETTJÄRN 

 
Klass 
Motiv  geologi, ornitologi 
Skyddsform Riksintresse för naturvård  

Bebyggelse Västra Tönnet ut-
pekad i ÖP 2000 som område 
med högt kulturmiljövärde. 

Koordinat 6678045–415373 
Area 34 ha 
Markägare 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

I norra delen av Ekshärads socken ligger radbyn Västra Tönnet. Dess topografiska läge på ett näs 
som formats av älvens serpentinlopp är typiskt för bebyggelsen i mellersta och norra Klarälvdalen. 
Bebyggelse här omnämns första gången i 1503 års räkenskapsbok för Värmland och uppodlingen på 
både östra och västra sidan av älven torde ha skett under medeltidens expansiva skede. Det tiotal 
gårdar som idag finns här överensstämmer med förhållandena vid tiden för laga skifte 1846. Under 
århundradena har de agrara näringarna varit befolkningens födkrok till vilka jakt och fiske varit viktiga 
bisysslor. 

Västra Tönnettjärn är en ännu öppen korvsjö och en fin fågellokal. Flera äldre träd finns inblandade i 
den 30–40-åriga skogen. Bitvis finns partier som betas och i de hagarna finns de äldre träden fritt stå-
ende. Det finns gott om död ved och vedsvamp. Uppe vid korvsjön domineras skogen i anslutning till 
myrpartierna av björk och tall. På näsets proximala del finns högt liggande skogspartier av björk och 
tallskog.  

Kulturvärden finns i bebyggelsemiljön Västra Tönnet och är i kommunens översiktsplan utpekad som 
område med höga kulturvärden. Särskilda områdesbestämmelser enl. Plan och bygglagen har upprät-
tats.  

KOMMUNALA ÅTAGANDEN 

Kommunen initierar framtagandet av ett studiematerial om Klarälvens meandring. Västra Tönnettjärn 
bör ingå i en presentation av korvsjöar i olika bildningsstadier. 

Områdesbestämmelser har upprättats för att skydda bebyggelsemiljön.  

KÄLLOR 

Lundquist 57, Sjörs 77, Bohlin 88 
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OBJEKT NR 4 ÖSTRA TÖNNETTJÄRN 

 
Klass 1 
Motiv  ornitologi, geologi 
Skyddsform Riksintresse för naturvård 

Koordinat 6676989–416878 
Area 41 ha 
Markägare Flera skiften, privat 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Östra Tönnettjärn är en avsnörd meanderbåge (korvsjö) utan klarvattenytor. Hela ytan av tjärnen täcks 
av bland annat ängsull och flaskstarr. En fin fågellokal. Mark är öppen och barrskogar dominerar det 
här näset. I näsets sydligaste del finns ett 6 ha stort lövskogsområde som domineras av gråal med 
inslag av asp, björk, rönn, hägg. 

Korsbäcken Östra Tönnet (området ligger utanför riksintresse Östra Tönnettjärn, men inom Klarälvens 
riksintresse) är en älvnära, alluvial gråalskog på ca 45 år i påtaglig självgallringsfas. Inslaget av grova 
gråalar, högstubbar och grova tallar är berikande. Arter som återfinns är ormbär och bårdlav. Bohål 
och hackmärken, visar att hackspett finns i området. 

KOMMUNALA ÅTAGANDEN 

Kommunen initierar framtagandet av ett studiematerial om Klarälvens meandring. Östra Tönnettjärn 
bör ingå i en presentation av korvsjöar i olika bildningsstadier. 

KÄLLOR 

Lundquist 57, Sjörs 77, Bohlin 88 

Bengtsson J., (2009) Resultat från inventering av lövskogsmiljöer längs övre Klarälvdalen 2009, 
Skogsstyrelsen 

 



Tematiskt tillägg till ÖP 2002 Hagfors kommuns naturvårdsplan Bilaga 3 A Objektbeskrivning fastställd 2011-06-27 

Sid 13/58 

. 

OBJEKT NR 5 LILLÄLVEN 

 
Klass Nyckelbiotop 
Motiv  Gråalskog 
Skyddsform Riksintresse för naturvård och 

friluftsliv 

Koordinat 6668269–418808 
Area 120 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Gammal älvfåra som övergavs på 1800-talet sedan befolkningen grävt en kanal där nuvarande fåra 
går. Vid ett högvatten bröt älven igenom och bildade den nya fåran. Lillälven är idag ett grunt bakvat-
ten som står i kontakt med älven. Relativt omfattande älvängar och småvatten har utbildats i inre de-
len. I övrigt är området bevuxet med naturskogsartad lövskog. Ett mycket intressant lövskogsområde 
som tillsammans med Ginbergsängen (se OBJEKT NR 7) bildar ett större sammanhängande 
lövsumpskogsområde av stort värde för flora och fauna.  

Näsets bakvatten har stora arealer myrmark med tall i trädskiktet även blandlövskogar dominerade av 
björk finns på denna del av näset. Söder om bakvattnet ligger några stora hyggen och söder om dem 
den östra delen av den ö som bildades då Lillälven snördes av. På denna ö är fuktiga och friska 
lövskogar helt dominerande. Gråal, hägg och björk dominerar. Skogen på den östra delen är värdeful-
last och mest variationsrik. Näsets nordvästra del är varierad med tanke på sammansättningen av 
olika trädslag och flera öppna gläntor finns i skogen. Inga större värden. Längst i norr i anknytning till 
jordbruksmarken finns en rödvenäng med bland annat slåtterfibbla. Mer ängsmark finns i anslutning till 
den lilla bäck som rinner fram på näsets norra del. 

KOMMUNALA ÅTAGANDEN 

Kommunen initierar framtagandet av ett studiematerial om Klarälvens meandring. Lillälven bör ingå i 
en presentation av korvsjöar i olika bildningsstadier. 

KÄLLOR 

Skogsstyrelsen, 2009, Inventering av lövskogsmiljöer längs övre Klarälven 

Skogsstyrelsen, 1997, nyckelbiotopsinventering 
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OBJEKT NR 6 SÄLGBERGET 

Klass Nyckelbiotop 
Motiv   
Skyddsform Riksintresse för naturvård och 

friluftsliv, frivillig avsättning 

Koordinat 6668164–419596 
Area 115 ha 
Markägare Bergvik Skog

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Sälgberget är ett bergsbrant, med delvis kala klippvägar, som utgör ett markant inslag i dalens land-
skapsbild. Här växer tallnaturskog och i branten är lövinslaget stort. 

Ungefär 7 hektar är rasbrantsnyckelbiotop på Bergvik Skogs mark. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Bergvik Skog har avsatt delar av de värdefulla sydvästbranterna som ett frivilligt avsatt område.  

KÄLLOR 

Hagfors kommuns översiktsplan 2002 

Bergvik Skog GIS-skikt 
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OBJEKT NR 7 GINBERGSÄNGEN 

 
Klass  
Motiv  botanik, geologi, entomologi 
Skyddsform Naturreservat, Natura 2000, 

Riksintresse för naturvård och 
friluftsliv, Naturvårdsavtal 

Koordinat 6666463–419141 
Area 114 ha 
Markägare  Statligt/privat 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Ginbergsängen är ett näs i Klarälvens dalgång cirka 5 km söder om Ekshärad. Större delen av näset 
har tidigare utnyttjas som åker eller äng. Brukandet upphörde under 1940-1950-talet eftersom de 
magra sandmarkerna inte gav några större skördar och antalet brukare blev färre. Idag dominerar 
lövskog och insekter, fåglar och växter som hör till naturtypen återfinns. Ginbergsängen hyser en 
mycket speciell skalbaggsfauna och ute på sandstränderna finns unika arter för landet. Flera av de 
funna skalbaggarna är hotade av utrotning. 

Vegetationen domineras av olikåldrig gråalskog med inslag av tall, gran och andra lövträd. På näsets 
södra del är skogen av naturskogskaraktär med stort inslag av självdöda stammar. Alskogen bryts upp 
av genomkorsande älvvallar och mellan dessa förekommer mindre kärr och små öppna vattensam-
lingar. Vegetationen i kärren domineras av starr och vattenväxter. Utmed älvstranden övergår alsko-
gen i täta videbestånd där även det sällsynta daggvidet trivs. 

Ginbergsängens grund är uppbyggd av älvsand och näset förändras ständigt i takt med Klarälvens 
strömmande vatten. Näsets norra del utsätts hela tiden för erosion medan den södra delen ständigt 
byggs på. Vid högvatten översvämmas stora delar av näset söderifrån och material som vattnet för 
med sig fastnar i vegetationen och älvvallar bildas. Innanför de nybildade älvvallarna växer täta vide-
snår på de äldre delarna. Till följd av denna ansamling av sand blir näset svagt vågigt med de tydlig-
aste vallarna mot näsets sydsida. Allt eftersom sand pålagras ökas marknivån mot norr.  

Området är geovetenskapligt intressant genom att det utgörs av ett näs i Klarälvens meanderlopp. 
Näsets ytformer samt strandlinjernas successiva förändringar är typiska för riksobjektet. Näsets fort-
satta uppbyggnad är beroende av att den naturliga depositionsprocessen får fortgå.  

Ginbergsängen är även botaniskt intressant på grund av omfattande förekomst av sumplövskogar 
varav en betydande del har naturskogskaraktär. Lövskogen utgör livsmiljö för en rad mossor, lavar och 
vedsvampar. Den ger även förutsättningar för en speciellt insekts- och delvis även fågelfauna och är 
därför av zoologiskt intresse.  

Unika och särpräglade arter återfinns bland älvstrandens skalbaggar. Bland annat förekommer jordlö-
parna Cicindela maritima och Bembidion argenteolum. Cicindela maritima, strandsandjägare är Hag-
fors kommun ansvarsart.  

God tillgång på tickor. Utmärkt område för löv- och dödvedsberoende fåglar. Hackmärken på död ved.  

Syftet med att bevara Ginbergsängen är att bevara ett av Klarälvens näs med karakteristiska ytformer, 
lövskogar av naturskogskaraktär samt speciella strandmiljöer. Områdets förutsättningar att hysa en rik 
flora och fauna ska bevaras. Skogen ska få växa under fri utveckling. I reservatsbeslutet finns restrikt-
ioner för markanvändningen. 

KOMMUNALA ÅTAGANDEN 

Kommunen har valt Klarälvens meandernäs som sin ansvarsbiotop, och Ginbergsängen är ett fint 
exempel på denna biotop. Kommunen ska arbeta för att bevara dess naturliga miljöer. Kommunen har 
ambitionen att utveckla marknadsföringen av naturreservatet. Området kan i utnyttjas för studier och 
naturupplevelser. Områdets öppna sanddyner ska skyltas med uppmaning till försiktighet, så att flora 
och framförallt skalbaggsfaunan inte tar skada.  
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Figur 3 Strandsandjägare lever på Ginbergsängens näs. Arten är en av kommunens ansvarsarter. 
Foto Dan Mangsbo 

KÄLLOR 

Länsstyrelsen i Värmland, Naturreservatet Ginbergsängen, Naturvårdsenheten, 1991 

Länsstyrelsen Värmland, Bevarandeplan Natura 2000, Ginbergsängen, Hagfors kommun, Värmlands 
län, Dnr 511-6092-05 

  

Figur 4 Ginbergsängen. Den orangea linjen markerar naturreservatet, den röda Natura 2000 
och den gröna riksintresse för naturvård. 
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OBJEKT NR 8 ACKSJÖÄLVEN 

 
Klass  
Motiv   
Skyddsform Riksintresse för naturvård 

Koordinat 6665760–420407 
Area 61 ha 
Markägare 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Acksjöälvens mynning och branta ravin är en ostörd and- och småfågelbiotop. I detta parti dominerar 
en vacker lövskog av hägg, asp, björk och gråal. I den skuggiga undervegetationen växer brakved, 
vilda röda vinbär, vänderot och ormbunkar. En frambrytande kallkälla håller sluttningen ner mot ån 
ständigt fuktig. Acksjöälven är eutrof i sitt nedre lopp och kantas här av starrmader med inslag av syd-
liga sumpväxter. Breda bårder av lövskog med fuktflora följer ån även ovanför bron och vidare mot 
nordost, men karaktären av ravin är borta. Älven flyter här trögt kantad av lervallar med videbuskage. 
Artrikedomen vad beträffar gräs och halvgräs är påfallande i denna del av området. Häckande ström-
stare. 

Acksjön är en sjö med branta stränder i väster. Här har funnits en ganska storvuxen öringstam. I dag 
är Acksjön reglerad genom vattendom från 1944, där enda villkor är reglering mellan min och max-
nivåer (3 m). Fiskevårdsområdet har fått till en uppgörelse med kraftbolaget, så att dammen alltid är 
lite öppen. Länsstyrelsen har i sin regionala plan satt målet att år 2010 ska en justerad tappning ske till 
förmån för flodkräfta, öring och andra skyddsvärda arter i Acksjöälven. Detta mål kommer inte att upp-
nås utan en legaliserad omprövning. Acksjön har ett fiskebestånd som bedömts med god ekologisk 
status, men då sjön tillåts regleras tre meter blir klassningen för flödesregleringar otillfredsställande. 
Idag regleras sjön inte mer än 2,5 m, då dammen bedöms som dålig och viss minitappning sker. 

Acksjöälven har fina forsar och bra lekgrus. Nedre delen av Acksjöälven ingår i riksintresse Klarälv-
dalen och rinner djupt nedskuren i en ravin i Klarälvens sediment och har en kantskog mot älven som 
består av hägg, sälg och andra lövträd. Lövskogsklädd. Här finns en strömlevande öringstam och 
flodkräfta. Det är därför extra viktigt att nolltappning och störttappning inte tillämpas vid Acksjöns re-
glering. Älven är av fiskevårdsområdet restaurerad i de nedre delarna år 2006. Acksjöälven har god 
ekologisk status, med fin bottenfauna, bra allmänna förhållanden och en öringstam som uppnår god 
ekologisk status. Då systemet ligger uppströms Edsforsen är älven tillgängligt för Klarälvsöringen som 
lekområde. Acksjöälven finns med i regional åtgärdsplan med syfte att genomföra biotopkartering och 
utredning av möjlighet till minimitappning och ev. utrivning eller ombyggnad av dammen.  

KOMMUNALA ÅTAGANDEN 

Kommunen prioriterar en legaliserad minitappning till Acksjöälven. 

KÄLLOR 

Hagfors kommuns översiktsplan 2002 
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OBJEKT NR 9 BERGSÄNGSTJÄRN 

 
Klass 
Motiv   
Skyddsform Riksintresse för naturvård och 

friluftsliv 

Koordinat 6663445–420372 
Area 66 ha 
Markägare  Bondskog Bergsäng ett 20-tal 

skiften  

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Bergsängstjärn är en representant för en helt igenväxt korvsjö med mineraliskt översvämningsvatten. 
Det är en avsnörd korvsjö med omgivande myrmark och lövskog. Torrare delar har tidigare slåttrats. 
Viss dikning. Eftersom naturtyperna varierar runt tjärnen är fågellivet rikt.  

Huvudsakligen jordbruksmark. Flera skiften i anslutning till korvsjön är skogsklädda. Trädskiktet domi-
neras av gråal och björk. De skogsklädda områdena lämnades till igenväxning i mitten av 1960-talet. 
Och här finns ännu inga höga naturvärden.  

KOMMUNALA ÅTAGANDEN 

Kommunen initierar framtagandet av ett studiematerial om Klarälvens meandring. Bergsängstjärn bör 
ingå i en presentation av korvsjöar i olika bildningsstadier. 

KÄLLOR 

Lundqvist 58, Bohlin 88 Hagberg 75 
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OBJEKT NR 10 KROPPMOSSEN 

 
Klass 2 (VMI) 
Motiv  geologi, hydrologi 
Skyddsform Riksintresse för naturvård och 

friluftsliv 

Koordinat 6658586–420226 
Area 72 ha 
Markägare 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Kroppmossen består av en mosse, med 30 små gölar, och två stora topogena kärr. Det sydvästra 
kärret övergår successivt i mosse. Myren fyller ut en sänka som är en gammal meanderbåge av Klar-
älven och representerar därför ett tämligen ungt bildningsstadium. Den forna älvbrinken visar sig som 
en cirka 10 meter hög sedimentbrant i myrens sydkant. I norr finns en smal tjärn i en före detta mean-
derbåge. Myren är tämligen orörd. Kroppmossen är geologiskt intressant med myrbildning i meander-
båge. Mossebildning pågår. 

Avrättningsplats fanns söder om mossen. Plasten är utmärkt med skylt och information.  

KOMMUNALA ÅTAGANDEN 

Kroppsmossen är representant för kommunens ansvarsbiotop gölrik våtmark och bör ingå i kommu-
nens studiematerial om Klarälvens meandring. Kroppmossen bör ingå i en presentation av korvsjöar i 
olika bildningsstadier. 

KÄLLOR 

Bohlin 88 

Länsstyrelsen Värmland, 1997, Arbetsmaterial Våtmarksinventeringen Värmlands län 

  

 



Tematiskt tillägg till ÖP 2002 Hagfors kommuns naturvårdsplan Bilaga 3 A Objektbeskrivning fastställd 2011-06-27 

Sid 20/58 

. 

OBJEKT NR 11 KLARÄLVEN -SKYMNÄS 

Klass  
Motiv  geologi, botanik 
Skyddsform Riksintresse för naturvård och 

friluftsliv, flera naturvårdsavtal, 
nyckelbiotoper  

Koordinat 6641234–418852 
Area 1 634 ha 
Markägare 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Området utgör en sträcka av Klarälven sydväst om den berggrundsspricka där norra delen av älven 
går fram. Klarälvens sträckning söder om Edebäck karakteriseras av en följd av genomskurna delta-
plan på allt lägre nivåer ned mot nuvarande Vänervattenytan. På ett flackt sådant äldre sandigt delta-
plan har ett meanderlopp utbildats. Meanderloppet är här mer obundet av dalsidorna och således 
bildar älven mycket vida och välutvecklade meanderbågar. Meanderloppet är ganska kort men intres-
sant. 

Meanderloppets successiva förskjutning illustreras väl av serier av älvvallar. Speciellt i områdets nord-
östra delar förekommer myr- eller vattenfyllda älvbågar, ”fossila” korvsjöar, på högre nivåer. 

Inom området växlar odlingsmark och skogsmark. Omfattande bebyggelse finns såväl på östra som 
västra sidan med koncentrationer i Mjönäs och Höje på östra sidan samt V Skymnäs på västra sidan. I 
betydande omfattning har hävden av tidigare odlingsmarker upphört och igenväxningen gått långt. 

På nedströmssidan nära basen av meandernäsen uppträder fuktiga områden genom den avtagande 
ackumulationen av sediment i dessa delar. Dessa områden har tidigare brukats som ängsmark men är 
nu igenvuxna med lövsumpskog eller fuktig lövskog dominerad av gråal. Växlingen med små kärr och 
bakvatten ger områdena zoologiska värden. Sådana områden finns bl.a. på sydvästra delen av Hag-
näset, södra delen av norr Mjönäset, södra delen av V Skymnäs samt södra och östra delarna av Ö 
Skymnäs. 

Tallhedar förekommer till exempel i nordost (Ö Skymnäs) och i de inre delarna av Hagnäset. 

Uddheden 

I anslutning till Klarälven finns en mindre ravin med ett djup på mellan fem och tio meter. Östra sidan 
av ravinen har ett glest gallrat bestånd av gråal och björk i 20-årsåldern. Därunder står så tätt med 
hallon, brännässlor och tuvtåtel att övriga örter är mycket fåtaliga. Det finns en hel del lågor som ligger 
ut i vattnet. Området är värdefullt för fågellivet. 

På västra kanten står en likaså gallrad skog där äldre granar skuggar spridda småbjörkar och en gles 
gråalbård närmast bäcken. Floran är av frisk lågörttyp och domineras helt av majbräken. Andra örter 
är harsyra, gullris, piprör, kärrviol, älgört, revsmörblomma, kråkklöver och klarälvsvete. Utöver de 
spridda småbjörkarna finns en del buskar av rönn, gråal, björk, hägg och salix. 

Ute på de smala sandbankarna i mynningens bakvatten står en ganska tät gråalskog av naturskogs-
typ. Grupper med 20–25-åriga gråalar skuggar ett lundartat fältskikt med bland annat tuvtåtel, gullris, 
älgört, majbräken, klarälvsvete, liljekonvalj, ekorrbär, ormbär, grenrör och stenbär. 

I den här delen finns även en mindre mängd död ved. 

Kyrkstadsbacken 

Nyckelbiotop på Bergvik Skogs mark som ligger strax norr om riksintresset. Lövskog av äldre karaktär 
med grova träd, mossor och lavar. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Kommunen initierar framtagandet av ett studiematerial om Klarälvens meandring. Skymnäs utgör ex-
empel på ett obundet meanderlopp. Västra och Östra Skymnäs finns utpekade i kommunens över-
siktsplan som områden med höga kulturmiljövärden.  

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland (1998), Område av riksintresse för naturvård i Värmlands län, Skymnäs 

Skogsstyrelsen, 1996, Nyckelbiotopsinventering 
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RIKSINTRESSE SUNNEMODALEN 

 
En kraftig förkastning i form av en djup sprickdal många miljoner år gammal, går från Kristinehamns-
trakten i söder upp genom området och vidare norrut i Klarälvdalen in i Norge. Detta är en av Sveriges 
längsta och rakaste sprickdalar. I sprickdalen rann före istiden en mäktig flod söderut som eroderade 
dalens bergssidor till den mjuka form den har idag. Förkastningen är något högre på dalens östra sida. 
 
Då isen var avsmält låg havets yta ca 55 m över de stora sjöarnas nuvarande vattenyta. Då landet 
höjde sig skapades de många raviner som finns från bergen i väster ner mot de stora sjöarna genom 
att ytvattnet lätt eroderade ner i den tidigare sjöbotten. Efter isens avsmältning täcktes dalen första av 
havet, som ersattes av Storvänern vars vikar gick långt upp i Värmland. Sunnemoviken grundades 
snabbt upp av sandigt-moigt material som följde med smältvattnet från isen. Brattforsheden i söder 
kom att dämma upp vattensystemet, och vattnet måste söka nya vägar. Då det även bildades ett is-
randsdelta i norr, vid Edebäck, tvingades Klarälven västerut i en ny fåra. Efter några hundra år hade 
landet höjt sig så mycket att sjösystemet fick sin nuvarande utformning med utloppet i norr via Årosäl-
ven. Sunnemodalen upptas idag av tre djupa, klara sprickdalssjöar: Rådasjön, Lidsjön och Grässjön 
med förekomst av ishavsrelikter. 
 

Grässjön är hela 4,7 kvadratkilometer stor med ett djup på 65 m. I södra änden finns Träjmossen med 
en offerkälla. Där Svartån mynnar i sjön finns vindskydd med grillplats. Större delen av Grässjöns 
stränder är uppodlade. Strandbete förekommer på sjöns östra sida. Stränderna består av finsand-mo. 
Grässjön har flera stora grund som är bra lekplatser. Det finns grov gädda, upp till c:a 15 kg, stor ab-
borre (2kg). År 2005 satte FVO in 5000 en-somrig gös som nu har uppnått en storlek på 3-5 kg. Sjön 
hyser även ål, siklöja, storsik m.fl. arter och är en god fiskesjö. De senaste åren har c:a 4000 ålyngel 
satts ut i sjön.  

Lidsjön kantas på båda sidor av branta stränder med en strandzon av aktivt jordbrukslandskap. Sjön 
är dock ganska grund, med ett djup på c:a 30 m. Lidsjön har namn från gårdarna Övre och Nedre Lid. 
Lid betyder backsluttning vilket är passande för sjön! Stränderna hålls öppna av betesdjur. Sjön är 
sannolikt positivt påverkad av generationers jordbruk och är förhållandevis näringsrik, den kalkas inte. 
Sjön har förbindelse med Grässjön, och hyser samma fiskarter. Fiskgjuse finns i båda sjöarna. Även 
här har 5000 gös-ungar satts ut 2005. Vid Sunnemobron finns en ramp för isättning av båtar, grillplats, 
mulltoa och soptunnor. I sjön sker utsläpp från reningsverket i Sunnemo, som har byggts om 2005 för 
att förbättra reningseffekten. Fiskbeståndet är gott. Länsstyrelsen gjorde i augusti 2010 ett större prov-
fiske i sjön. Storlom. Lidsjön rinner in i Rådasjön genom Noret. Här finns ett väldigt gott norsfiske – 
slommen fiskas under maj månad nattetid. 

Rådasjön är mycket djup, 86 m. Stränderna runt sjön är varierande med jordbruk växlande med skog. 
Djupa raviner går ner mot sjön genom det fjordsediment som Rådafjärden avsatte efter istiden. Norra 
änden är viloplats för sträckande sjöfågel. Sjösystemet är svagt påverkat av reglering genom dammen 
vid Åros. Endast vid perioder av torrväder, då Uvåsystemet genom Stjärnsforsdammen stängs kan 
Rådasjön ha lågt vatten. Detta sker sällan. Ishavsrelikter som Mysis relicta, pallasea q, monomporeia 
finns kvar sedan istiden. En svag stam av vandringsöring ska finnas som sannolikt även finns i Gräs-
sjön – Lidsjön, men det är osäkert om den finns kvar. FVO planterar in gös regelbundet (5-6 ggr på 10 
år), som växer till sig till uppemot 3 kg, förökning osäker. Man planterar även in röding från Hornäs 
fiskodling. Siklöja fiskades med nät på hösten, med sedan 80-talet har nätfisket upphört. Ålutsättning 
av kraftbolaget har skett tre gånger efter uppgörelsen med bolaget i början av 2000-talet. I vattenmyn-
dighets klassning erhåller inte Rådasjön god ekologisk status på grund av negativ påverkan av för hög 
näringstillförsel. Även parametern fisk har bedömts med måttlig status. De kemiska data är baseras på 
data från två stationer som finns med i Klarälvens recipientkontroll. Dessa visar olika klass. Detta bör 
kontrolleras ytterligare. 
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Längs de stora sjöarnas stränder finns flera värdekärnor utpekade, som alla ligger inom riksintresse 
Sunnemodalen.  

I Sunnemodalen finns många utpekade värdekärnor. I enlighet med de rekommendationer som 
skogsstyrelsen och länsstyrelsen gjort, bör de utpekade värdekärnorna skyddas med biotopskydd eller 
naturvårdsavtal i de fall detta inte är genomfört.  
 
 
Årosälven OBJEKT NR 12 
Krediten OBJEKT NR 13 
Rissäter OBJEKT NR 14  

Lidsberget OBJEKT NR 15 
Mobäcken OBJEKT NR 16 
Hyttdalen OBJEKT NR 17 
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OBJEKT NR 12 ÅROSÄLVEN 

 
Motiv  
Motiv  geologi 
Skyddsform Riksintresse för naturvård 

Koordinat 6652379–421778 
Area 60 ha 
Markägare 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Årosälven utgör förbindelse mellan Rådasjön och Klarälven och är djupt nedskuren i sedimenten.  
Ravinsluttningarna är klädda med äldre lövskog. Intressant fågellokal för bland annat hackspettar. 
Klarälvsbanan går längs Årosälvens södra strand, korsar älven vid gamla järnvägsbron och en fin 
rastplats är iordningställd vid Årosälvens inlopp vid Rådasjöns strand. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Kommunen har ansvar för skötsel av Klarälvsbanan och rastplatsen vid Årosälvens inlopp vid Råda-
sjöns strand 

KÄLLOR 
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OBJEKT NR 13 RISBERG - KREDITEN 

 
Klass  
Motiv  Friluftsliv, geologi, botanik 
Skyddsform Riksintresse för naturvård 

Koordinat 6651629–424343 
Area 6 ha 
Markägare Bergvik Skog

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Cirka 5 km SV om Hagfors vid Risbergsfall ligger en ryggformad isälvsavlagring som sträcker sig norr-
rut till Vågbacken. I söder strax norr om Risbergsfall består avlagringen av ett system av markerade 
åsryggar. Avlagringens gräns mot väster utgörs av en flack sluttning på vilken antydan till strandvallar 
förekommer. Ett stycke NO om Risbergsfall höjer sig en skarpt markerad, central åsrygg cirka 20 m. 
Ryggen sträcker sig norrut med en brant sluttning åt öster. Vid skjutbanorna NO om Sandtäppan 
flackar åsen ut. Här förekommer ett par stora cirka 20 m djupa åsgropar.  

Alldeles vid vägen öster om Risbergs gård finns ett bestånd 300-åriga tallar, som kallas Krediten. Tal-
larna är högvuxna och grovstammiga, med sköldpaddsbark och är ett vackert exempel på hur stor-
vuxen gammal tallskog kan bli.  2009 inventerades delar av området på skyddsvärda träd och 18 
stycken återfanns. Ett skyddsvärd träd är en meter i diameter eller mer i brösthöjd och är av god vitali-
tet. De inventerade träden i Krediten är mer än två meter i omkrets, den största närmare tre! Övrig del 
av området används som motionsterräng; här finns belysta stigar. Tallskog dominerar överallt. 

Vågbacken är ett populärt friluftsliv- och rekreationsområde. Elljusupplysta motionsspår finns, som 
används året runt av Hagforsborna. Området är utpekat i kommunens översiktsplan. Området har ett 
socialt värde som rekreationsterräng och ett vetenskapligt värde p.g.a. de strandvallar och dödisgro-
par som förekommer. Krediten ligger i anslutning till friluftsområdet, och är av stort intresse genom att 
den exemplifierar hur gamla 300-åriga tallar ser ut. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Kommunen bör verka för att Krediten inventeras ytterligare för att se om det finns fler skyddsvärda 
träd och helst bör en artinventering på dessa träd göras. Det är även lämpligt att göra en inventering 
på marksvamp, eftersom flera sällsynta och hotade marksvampar är knutna till gammal tallskog på 
sandmark. Naturminnen bör tillskapas för de mest värdefulla träden. 

De tätortsnära grönområdena i översiktsplanen är utpekade som områden för vardagsrekreation och 
friluftsliv. Skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till områdena skall ske med försiktighet och i samråd 
med föreningar och kommunen. (Måltext i översiktsplanen gällande friluftsområden Vågbacken) 

KÄLLOR 

ÖP 2000 
Länsstyrelsen, Skyddsvärda träd 2010 
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OBJEKT NR 14 RISSÄTER 

 
Klass Lokalt värdefull (ängs- och be-

tesmark) 
Motiv  ängs- och betesmark, ravin 
Skyddsform Riksintresse för naturvård 

Koordinat 6650433–422568 
Area 33 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Ravinbildning ner mot Rådasjöns västra strand med gammal lövskog och rik flora. 

Söder om herrgården Rissäter vid Rådasjön ligger Bengtstorp. En genuin liten gård i ett ålder-
domligt landskap med sjöutsikt och öppna hagmarker. De öppna beteshagarna sluttar ner mot 
sjön. Mellan herrgården intill och betesmarken döljer sig en djup ravin med frodig lund-
vegetation, särskilt omnämnd i riksintresse Rådasjön. 

Här finns friskäng av rödsvingel - rödven typ med vitklöver i botten. Vattenstrandens vegetation 
består av missne, hög vass och frossört. Lund vegetationen i ravinen hyser lundarv. Arter som 
sumpmåra, kärrviol, frossört, missne, åkerförgätmigej återfinns på betesmarkerna och i ravinen 
växer hägg, lundarv och lönn.  

KOMMUNENS ÅTAGANDEN 

Kommunen ska verka för att det öppna landskapet och ängarna vid Bengtstorp ska bevaras.  

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
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OBJEKT NR 15 LIDSBERGET 

 
Klass Nyckelbiotop 
Motiv  
Skyddsform Riksintresse för naturvård och 

friluftsliv, frivillig avsättning 

Koordinat 6642139–426772 
Area 58 ha 
Markägare Bergvik Skog, Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Lidsberget är ett brant randberg i Sunnemodalen, med betade strandängar ner mot Lidsjön. Den kraf-
tiga västsluttningen har en värdefull brantvegetation. På toppen finns två bronsåldersgravar. 

I nordvästra området finns en fyra hektar stor nyckelbiotop som är en västvänd sluttning nedanför 
bergvägg. Marken har tidigare varit hävdad, men är täckt med halvgammal lövskog. I södra delen 
något inslag av gran och tall. Spillkråka och större hackspett återfinns, men även mindre hackspett 
och vitryggig hackspett kan på sikt etableras området. Om nyckelbiotopen kan utvecklas fritt kommer 
den att succesivt omvandlas till lövnaturskog. I framtiden behövs alla grova lövlågor då det är brist på 
grov död ved. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Bergvik Skog har satt del av området som frivillig avsättning. 

KÄLLOR 

 

 

Figur 5 Kartan visar Lidsberget. Den gröna linjen är riksintressegränsen 
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OBJEKT NR 16 MOBÄCKEN 

Klass  
Motiv  
Skyddsform Riksintresse för naturvård och 

friluftsliv 

Koordinat 6640522–425752 
Area 34 ha 
Markägare 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Ravinbildning ner mot Lidsjöns västra strand med rik flora. 

Det finns ett naturvårdsavtal på 10 ha strax norr om Mobäcken av typen naturskogsartad lövskog. 

KÄLLOR 

Översiktsplanen 2000 
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OBJEKT NR 17 HYTTDALEN 

 
Klass 
Motiv  Geologi, botanik, kultur, frilufts-
liv 
Skyddsform Riksintresse för naturvård och 

friluftsliv 

Koordinat 6638891–428533 
Area 78 ha 
Markägare Bergvik Skog m.fl

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Hyttdalen är en djupt nedskuren bäckdal, där Hyttälven rinner i ravin med lövskogsklädda sidor och 
mynnar ut i Grässjön. Dalen har en rik flora och fauna. Som en långt uppskjutande utlöpare av slätt-
landet i söder har dalgången på olika sätt stor betydelse för utbredningen av olika växt- och djurarter. 
Dalgångens vegetation uppvisar flera särpräglade vegetationstyper, där sumplövskogarna på älvnä-
sen är av särskilt intresse. Både växt- och djurliv bär sydlig prägel och är rikt med förekomst av flera 
för kommunen i övrigt ovanliga arter. Hyttdalen har ett rikt fågelliv.  
 

Strax nedströms Hyttdammen finns resterna av den gamla järnindustrin med hyttruin från Sun-
nemohyttan (Tutemohyttan). Genom dalen går ”railvägen”, som byggdes från hyttan till lastbåtarnas 
tilläggsplats vid Gärssjön. Lasterna gick genom dalen från hyttan till tilläggsplats vid Grässjön. Rallvä-
gen är byggd av slaggsten från hyttan, och stigen gör Hyttdalen lättillgänglig. I dalen finns även rester 
av en gammal kvarn med en dammanläggning. Den gamla dammanläggningen vid Hyttan förstördes 
vid ett kraftigt regn 2004 och regleras inte längre. Området är ett uppskattat strövområde. Sunnemo 
hembygdsförening sköter en del av området genom avtal med markägaren Bergvik Skog.  
 

KÄLLOR 

Översiktsplan 2002 

www.sunnemo.com/hembygd.html  

 

http://www.sunnemo.com/hembygd.html
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RIKSINTRESSE BRATTFORSHEDEN 

Brattforsheden är belägen i ett israndsdelta och formades av mäktiga isälvar under inlandsisens av-
smältning för cirka 10 000 år sedan. Heden är uppbyggd av isälvsgrus och isälvssand i olika format-
ioner. Vanligt förekommande är dödisgropar, rullstensåsar och fält med flygsanddyner. Mitt på Bratt-
forsheden ligger den långsträckta, djupa sjön Alstern. Vidare förekommer ett flertal myrar och källor i 
området.   

På hedens sandiga marker växer torr och mager tallskog av varierande ålder. Fältskiktet består främst 
av ljung, lingon, renlav, fönsterlav och islandslav. Brattforshedens närhet till Bergslagen och dess 
behov av ved till gruvor och järnframställning samt omfattande skogsbränder och ett intensivt skogs-
bruk har medfört att endast ett fåtal gammelskogsbestånd finns kvar. Trots detta hyser heden natur-
värden att värna om. Hit hör exempelvis förekomst av den fridlysta mosippan samt förekomst av den 
hotade sandödlan. Vidare hyser heden ett rikt och intressant insektsliv. Ett flertal fåglar är också an-
passade till tallhedarna. Hit hör arter som trädpiplärka, rödstjärt, grå flugsnappare och större korsnäbb. 
Av mer ovanliga fågelarter på heden kan nämnas nattskärra och trädlärka.   

I kontrast till tallhedens magra växtsamhällen finns frodig och artrik vegetation i områdets raviner och 
längs älvstränderna. Vidare hyser myrmarken en varierande vegetation.   

År 1984 bildades naturvårdsområdet Brattforsheden med syfte att i första hand bevara områdets geo-
logiska formationer men även att bevara området attraktivt och tillgängligt för besökare, underlätta för 
naturstudier samt bevara de speciella biologiska värdena som området hyser. Området är vidare av 
riksintresse för naturvård.  

Horssjöns skjutfält ligger omedelbart väster om Brattforsheden i höjd med Alsterns nordspets. Till viss 
del sammanfaller skjutfältet och naturvårdsområdet. Horssjöns skjutfält är av riksintresse för totalför-
svaret. 

I Hagfors kommun finns inom området Träjmossen med offerkälla, se Bilaga 3 B objekt nr 67 samt 
Svartälvens ravinområde, se OBJEKT NR 19. Svartälven beskrivs även i Bilaga 2, delområde 7. 

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Bevarandeplan Natura 2000, Brattforsheden, Filipstads, Hagfors och Karl-
stads kommun, Värmlands län, Dnr 511-6745-05 

Länsstyrelsen Värmland, Naturvårdsområden i Värmlands län, Brattforsheden, informationsblad, 1996 

Länsstyrelsen Värmland, 1998, Område av riksintresse för naturvård i Värmlands län, Brattforsheden 
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OBJEKT NR 18 BRATTFORSHEDEN 

Klass  
Motiv geologi, friluftsliv, botanik, orni-

tologi, hydrologi 
Skyddsform Natura 2000, Naturvårdsom-

råde, riksintresse för naturvård, 
vissa delar är naturreservat 

Koordinat 6630739–431344 

Area 10 528 ha 
Markägare Ägs privat samt av Bergvik 

Skog, Filipstads kommun, Bratt-
fors nya Skytteförening och stat-
ligt genom Naturvårdsverket, 
Fortifikationsverket och Banver-
ket

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Brattforsheden inom Hagfors kommun ligger norr om det egentliga israndsdeltat, och består av Svar-
tåns dalgång. Två speciellt fina ravinområden är utpekade, Högåsen och Sätterbergets ravin väster 
om Svartån. 

I kontrast till tallhedens magra växtsamhällen finns frodig och artrik vegetation i områdets raviner och 
längs älvstränderna.   

Mohedarna innehåller både ravinområden ner mot Svartån och öster om vägen finns exempel på tall-
hedar med mosippa. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER  

Bevarandeplan för Natura 2000-området gäller för Brattforsheden.  

Områdets sjöar och vattendrag är känsliga för jord- och skogsbruk vilket kan påverka naturtyperna 
genom förändrade vattenförhållanden samt ökad tillförsel av näringsämnen, humusämnen och grum-
lande partiklar. Klarvattensjöarna är speciellt känsliga för ökad tillförsel av humusämnen. Avverkning 
av strandskogar ger förutom förändrad vegetationssammansättning också ökad risk för att stränderna 
eroderar.   

Kalkning av omgivande våtmarker utgör hot 
mot naturtypernas djur- och växtliv genom 
förändring av vattnets fysiska och kemiska 
egenskaper. Vidare utgör inplantering av 
främmande arter och fiskstammar hot mot 
sjöarna och vattendragen och ska därför inte 
tillåtas. Eventuella vandringshinder utgör hot 
mot naturtypen då det hindrar arternas vand-
ring och spridning i vattendragen.   

Myrmarkerna är känsliga för förändring av 
hydrologi och hydrokemi. Skogsbruk eller 
annan verksamhet får ej bedrivas så att det 
skadar myrarnas egenskaper. Spridning av 
kalk, gödning eller aska påverkar myrens 
vegetation negativt. Detta gäller även sur 
nederbörd och ökat kvävenedfall.  

Det vanligaste hotet mot barrskogar på eller 
i anslutning till rullstensåsar är produktions-
inriktat skogsbruk, vilket leder till brist på död 
ved, gamla träd, markstörningar och väl 
exponerade markytor.  
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OBJEKT NR 19  SVARTÅN 

 
Klass  
Motiv  Meandernäs 
Skyddsform Naturvårdsavtal, pågående 

naturreservatsbildning, frivillig 
avsättning 

Koordinat 6630754–431327 
Area 759,4 ha 
Markägare Bergvik Skog, privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Svartån ligger inom Brattforshedens naturvårdsområde och är ett av få vattendrag i Värmland som inte 
är utbyggt för vattenkraftproduktion. I och omkring vattendraget finns höga biologiska värden. Svartån 
rinner norrut och mynnar i Grässjön. 

Svartån är ett varierande lopp med forsande, strömmande och lugnflytande sträckor och ett ovanligt 
välutvecklat meanderlopp med naturlig erosion och sedimentation av sand som är en viktig livsmiljö för 
vissa hotade insekter som är knutna till glest bevuxna stränder. Flera rödlistade strandskalbaggar 
återfinns i de öppna till glest bevuxna sandbankar. Skogsbestånden närmast ån utgörs av heterogen 
blandskog med relativt stort inslag av lövträd. Delar av skogen är av naturskogskaraktär och är hem-
vist för flera och ovanliga och hotade mossor, lavar, nattfjärilar, skalbaggar och fåglar. 

Det finns potential att med hjälp av skydd av närområdet kring Svartån och viss restaurering få en 
starkare population av öring, flodpärlmussla och flodkräfta.  

Svartån uppnår god ekologisk status, med god eller hög status på bottenfaunan, med god status på 
fisk, då öring med varierande täthet fanns vid fem mättillfällen och två stationer 2001-2006.  Vatten-
dragets fragmenteringsgrad är klassat som otillfredsställande på grund av vandringshinder, t.ex. vid 
Svartåhyttans ruiner. Vattnet är ringa påverkat av reglering, men är flottledsrensat och behöver åter-
ställas på vissa sträckor.  

Vattendraget ingår i Klarälvens vattenråd. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Syftet med att skydda Svartån är att bevara och utveckla ett fritt rinnande och outbyggt vattendrag, 
samt att bevara värdefulla livsmiljöer för de arter som förekommer i, vid och omkring vattendraget. 

Den del av Svartånområdet som Bergvik Skog äger har frivilligt avsatts från skogproduktion. 

Förbud gäller mot fragmentering genom ovarsamt arbete i vatten, t.ex. vid sättning av vägtrumma. 
Försiktighet vid avverkning i omgivande skogsmark så att vattendraget inte korsas av skogsmaskiner 
och att erosion av de känsliga strandbankarna inte sker. Avverkning av lövträd intill vattendraget får 
inte ske. 

Hagfors kommun ska, genom Klarälvens vattenråd, arbeta för att en reservatsbildning av Svartån 
kommer till stånd. I översiktsplanen 2000 och i yttrande till länsstyrelsen gällande planer på ett mindre 
vattenkraftverk i Svartån har Hagfors kommun tagit ställning mot en reglering av älven. En reservats-
bildning kommer att höja statusen på vattendraget så att till god ekologisk status uppnås även 2015.  
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Figur 6 Svartälven i ravinområdet i Hagfors kommun Foto A Sjörs 2010  

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Anteckningar från fältvandring 10 juni 2010. 
 
Länsstyrelsen Värmland, Bevarandeplan Natura 2000, Brattforsheden, Filipstads, Hagfors och Karl-
stads kommun, Värmlands län, Dnr 511-6745-05 
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OBJEKT NR 20 STORMOSSEN OST GRÄSMÅNGEN 

 
Klass 1 (VMI) 
Motiv  hydrologi 
Skyddsform Riksintresse för naturvård 

Koordinat 6628849–429521 
Area 121,1 ha 
Markägare Bergvik Skog 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Stormossen är belägen på en högplatå mellan två dalgångar – i väst Gräsmangen och i öst Sunnemo- 
Svartådalgången. Stormossen är ett mycket vackert exempel på en mosaikmosse med ett stort antal 
gölar och tjärnar omväxlande med torrare partier. Då man vandrar in mot mossen från skogsbilvägen i 
öster är höjdskillnaden till omgivande skogsmark påtaglig och mossen ligger mist två meter över om-
givningen. Väl uppe på mosseplanet möter en omväxlande och färgstark natur med ett rikt fågelliv. 
Stormossen Ost Gräsmangen tillhör Hagfors kommuns ansvarsbiotop gölrik mosse. 

Figur 7 Vattenfyllda höljor med vitag (Rhynchospora alba) däms upp av strängar med växtlighet av ljung 
och dvärgbjörk. Foto Anna Sjörs 

Topografin på högplatån är varierande, vilket har medfört att Stormossen har utbildat sluttande mossar 
med oregelbundet mönster av vattenfyllda höljor och däremellan strängar som dämmer upp vattnet. 
Mellan de torrare partierna av mossesträngarna är de våtare höljorna vattensjuka av olika grad: Från 
torrare fastmattehöljor till mjukmattehöljor där vegetation saknar kontakt med botten (gungfly), samt ett 
40-tal gölar, varv några är minst två meter djupa. Mossens topografi syns väl på en ortofoto. Vegetat-
ionen är typisk mossevegetation med ett glest trädskikt av tall. På åsar som bildats av istidens morän 
växer vackra gamla björkar. Avvikande arter är gul näckros och flaskstarr, som tyder på fastmarksvat-
ten, finns mellan åsar.  

På myren häckar bland annat ljungpipare, tjäder och orre. Enstaka diken finns i sydväst, men i huvud-
sak är Stormossen orörd. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Stormossens värde ligger i dess hydrologiska uppbyggnad med många tjärnar och vattenfyllda höljor. 
Stormossen är en mäktig mosse på hög höjd. Områdets naturvärden ligger i dess representativitet och 
orördhet. Området är gölrikt och är Hagfors kommuns ansvarsbiotop. Lokalt värdefull fågellokal. Då 
den är ett särskilt känsligt och skyddsvärt område har den klassat som samrådsområde av länsstyrel-
sen.  



Tematiskt tillägg till ÖP 2002 Hagfors kommuns naturvårdsplan Bilaga 3 A Objektbeskrivning fastställd 2011-06-27 

Sid 35/58 

 

Det innebär att det finns ett förbud mot torvtäkt och utdikning av myren. Försiktighet vid dikesrensning 
i omgivande skogsmark ska iakttas och dikning i omgivande mark som påverkar myrens hydrologi 
negativt ska inte ske. Kalkning av området får inte ske. 

Stormossen Ost Gräsmången är väl skyddad genom samrådsplikten.  

KOMMUNALA ÅTAGANDEN 

Kommunen ska verka för att någon typ av områdesskydd tillskapas för Stormossen Ost Gräsmangen. 
Objektet tillhör kommunens ansvarsbiotop, gölrik våtmark, och ska som sådan marknadsföras. 

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Bevarandeplan Natura 2000, Brattforsheden, Filipstads, Hagfors och Karl-
stads kommun, Värmlands län, Dnr 511-6745-05 
Länsstyrelsen Värmland, 1998, Område av riksintresse för naturvård i Värmlands län 
Länsstyrelsen Värmland, 1997, Arbetsmaterial Våtmarksinventeringen Värmlands län 

  

Figur 8 Stormossen O Gräsmången. Den svarta linjen visar VMI och den gröna markerar gränsen för riks-
intresset för naturvård.



Tematiskt tillägg till ÖP 2002 Hagfors kommuns naturvårdsplan Bilaga 3 A Objektbeskrivning fastställd 2011-06-27 

Sid 36/58 

 

SKOGSLANDSKAPET 

Skogslandskapet I Hagfors kommun innehåller några mer areellt omfattande områden med höga na-
turvärden. Dessa beskriv som egna objekt. Övriga naturvårdpärlor ligger i kluster ganska jämt förde-
lade i kommunen. Om alla dessa nyckelbiotoper skulle beskrivas som egna objekt blir listan omfat-
tande. Därför delas kommunen in i några områden, där befintliga nyckelbiotoper överskådligt beskrivs 
i grupper.  
 
Område inom Riksintresse Klarälven, Sunnemodalen och Brattforsheden finns beskrivna under riksin-
tresse. 
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OBJEKT NR 21 NORDSJÖSKOGEN 

 
Klass  
Motiv  sumpskog 
Skyddsform Naturreservat, Natura 2000 

Koordinat 6687859–421758 
Area 29 ha 
Markägare Delvis statligt, delvis privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Naturreservatet Nordsjöskogen är en sumpskog som hyser höga naturvärden. Området, som är belä-
get i en sluttning ner mot Nordsjöns nordöstra del, är en av Värmlands finare gransumpskogar med 
stort inslag av grov björk och enstaka aspar, sälgar, gråalar och klibbalar. I de centrala delarna är 
inslaget av döende och döda träd samt grova lågor stort. Skogen är tät och självgallring sker. 

Markvegetationen domineras av olika ris, men fläckvis förekommer en rik örtflora med arter som tibast, 
kransrams, spindelblomster och spädstarr. Orkidén skogsfru är återfunnen i reservatet. I de fuktigare 
delarna domineras marktäcket av vitmossor. Reservatsområdet är i huvudsak opåverkat av skogs-
ingrepp i modern tid men spår efter plockhuggning finns. 

Mot Musån i öster övergår sumpskogen i en frisk granskog på flackare mark. Söder om reservatet 
breder ett tallbeklätt åsnätlandskap ut sig med markerade rullstensåsar som löper i både nord-sydlig 
och öst-västlig riktning. I de mera flacka partierna söderut övergår skogen i myrmark ner mot Sätermy-
ren. I norr gränsar reservatet mot hyggen och ungskogsmarker.  

Nordsjöskogen hyser en rik flora av mossor, lavar och vedsvampar med förekomst av flera hotade 
arter. Det är framförallt det stora inslaget av döda träd och lågor i kombination med ett fuktigt och sta-
bilt mikroklimat som gynnar dessa organismgrupper. Av lavarna kan nämnas kortskaftad ärgspik, liten 
spiklav, brunpudrad nållav, norsk näverlav, violettgrå tagellav, dvärgbägarlav och trådbrosklav. Den 
sist nämnda laven har en av de finaste lokalerna i Värmland just i Nordsjöområdet. På de flesta loka-
lerna växer laven på lodväggar vid kanjondalar intill bäckar och åar men i Nordsjöskogen finns den på 
trädstammar. Bland hotade vedsvampar märks doftskinn, stjärntagging, kötticka, gräddticka, ull- och 
gränsticka.  

Djurlivet hyser ett flertal arter som är beroende av blandbarrskog av naturskogskaraktär, bland dem 
tjäder och järpe. Duvhök har häckat i området och den rika tillgången på döda och döende träd gynnar 
spillkråka, tretåig hackspett och större hackspett. Närheten till myrmarkerna gör att även storspov, 
trana och ljungpipare observeras i omgivningarna. Av större djur finns älg och troligtvis uppehåller sig 
även björn i området, då både spår och avföring hittats vid besök. 

Geologiska intresseaspekter är den rullstensåsen som löper fram öster om sumpskogen. Åsen över-
går söderut i ett åsnätlandskap, där sjöarna Nordsjön och Mussjön ligger. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Naturreservatsföreskrifter.  

KÄLLOR 

Länsstyrelsen i Värmland, Naturreservatet Nordsjöskogen, Hagfors kommun, Värmlands län, Dnr 231-
3128-93 
Länsstyrelsen Värmland, Bevarandeplan Natura 2000, Nordsjöskogen, Dnr 511-1292-05 
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OBJEKT NR 22 SÖRSKOG SKALLBERGEN 

 
Klass  
Motiv  gammal tallskog, raggbock  
Skyddsform Naturreservat 

Koordinat 6656209–411554 
Area 44 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Sörskog Skallberget ligger på höjderna mellan Fryksdalen och Klarälvsdalen. Området är kuperat där 
den högsta delen ligger på 425 meter över havet och den lägsta 350 meter över havet. På höjden 
finns gammal tallskog med 300-åriga tallar och senväxt gran. I branter och de lägre områdena domi-
nerar granen. I reservatet återfinns bland annat vedsvampen tallticka som är vanligt förekommande på 
träd som är 150-200 år eller mer. Mängden död ved är stort, vilket gynnar många arter som idag är 
hotade på grund av det intensiva skogsbruket. Det moderna skogsbruket har skapat ett skogsland-
skap där mängden död ved är liten. Arter knutna till gammal skog är därför utrotningshotad på grund 
av detta. För att stärka den biologiska mångfalden lämnas, eller till och med skapas, på många platser 
död ved för detta ändamål.  

En annan art som är knuten till gammal tallved är den hotade skalbaggsarten raggbock. Raggbocken 
är beroende av grova tallågor (liggande träd) och skogsområden där det förekommit bränder. Vid 
brand överlever ofta tallen och för att skydda skadorna på barken från röta impregneras veden närm-
ast skadan med tjära och hartser. I Sörskog Skallberget finns flera tecken på att skogsbränder skett i 
historien. Numera är skogsbränder ovanliga då de ofta släcks innan de hunnit sprida sig.  

Kartor från slutet av 1800-talet visar att det inte fanns någon bebyggelse i området eller i närområdet. 
En kolbotten är dock funnen i reservatet, vilket visar att skogen nyttjades för utvinning av kol och om-
rådet har troligen även används för skogsbete. I delar av området finns spår av nutida skogsbruksåt-
gärder, men också delar där det saknas spår av modernt skogsbruk.  

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Området består av värdefull, naturlig gammal tallskog, barrskog med hög andel död ved samt lövrik 
barrnaturskog. Ungefär 27 ha av området är utpekade nyckelbiotoper. Syftet med att bevara området 
är att skydda dessa från skogsbruk samt att bevara missgynnade och hotade vedskalbaggar, till ex-
empel raggbock. Även övriga nationellt och regionalt missgynnade och hotade arter som är karakter-
istiska för naturtyperna i området bevaras. För detta ska strukturer som död ved, senvuxen gran, äldre 
lövträd och gamla tallar förekomma för livsmiljöerna gynnsam omfattning.  

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Bildandet av naturreservatet Sörskog Skallberget, Hagfors kommun, Dnr: 
511-2183-02 
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OBJEKT NR 23 NORSKOG SKALLBERGEN 

 
Klass  
Motiv  gammal barrskog, död ved, 

raggbock 
Skyddsform Naturreservat  

Koordinat 6657312–410480 
Area 108 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Norskog Skallberget ligger på höjderna mitt emellan Fryksdalen och Klarälvsdalen. 

Området är kuperat där den högsta delen ligger på 440 meter över havet och den lägsta 370 meter 
över havet. På höjderna växer gammal talldominerad gles skog. Tallarna är senväxta och knotiga. 
Området har en tydlig brandhistorik, det finns många träd som visar spår av gamla bränder (brand-
ljud). En torraka visar spår av hela fem bränder. Det finns gott om död ved i hela området, med störst 
volymer i granrikare områden. Det finns flera myrpartier och surdråg i området.  

En annan art som är knuten till gammal tall-
ved är den hotade skalbaggsarten raggbock. 
Raggbocken är beroende av grova tallågor 
(liggande träd) och skogsområden där det 
förekommit bränder. Vid brand överlever ofta 
tallen och för att skydda skadorna på barken 
från röta impregneras veden närmast skadan 
med tjära och hartser.  

Mängden död ved är stort, vilket gynnar 
många arter som idag är hotade på grund av 
det intensiva skogsbruket. Det moderna 
skogsbruket har skapat ett skogslandskap 
som är ungt och tätbevuxet och där mängden 
död ved är liten. Arter knutna till gammal skog 
är därför utrotningshotad på grund av detta. 
För att stärka den biologiska mångfalden läm-
nas, eller till och med skapas, på många plat-
ser död ved för detta ändamål. 

Kartor från slutet av 1800-talet visar att det 
inte fanns någon bebyggelse i området eller i 
närområdet. En kolbotten är dock funnen i 
reservatet, vilket visar att skogen nyttjades för 
utvinning av kol och området har troligen även 
används för skogsbete. I delar av området finns spår av nutida skogsbruksåtgärder, men också delar 
där det saknas spår av modernt skogsbruk.  

SKYDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Norskog Skallbergen skyddas då skogen är gammal barrnaturskog, med strukturer som gamla tallar, 
senväxta granar, död ved i form av lågor, torrakor, brandstubbar och högstubbar. Äldre, öppna och 
solexponerade tallskogar är en livsmiljö som minskat kraftig på senare tid. Grandominerade, fuktiga 
miljöer, med inslag av tallöverståndare, lövträd, senvuxna granar och död ved skyddas. Arten ragg-
bock är knuten till gammal tallved som finns i området.  

Området är undantaget skogsbruk och annan markanvändning som kan påverka mark, flora och 
fauna.  

Figur 9 Det finns gott om död ved i Norskog Skall-
berget. Här är spår i trädstammen efter både fåglar 
och insekter. Foto Johanna Thorén 
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Figur 10 Utsikten från högst punkten i reservatet. Husen i bakgrunden är de fyra höghusen i Hagfors 
tätort, knappt två mil bort. Foto Johanna Thorén 

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Bildande av naturreservatet Norskog Skallberget, Hagfors kommun, 2010 
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OBJEKT NR 24 MANA - ÖRBÄCKEN 

 
Klass Övrigt värdefullt vatten, nyckel-

biotop 
Motiv botanik, ornitologi, friluftsliv, 

flodpärlmussla 
Skyddsform Avsiktsförklaring, pågående 

naturreservatsbildning  

Koordinat 6656063–428354 
Area 11,7 ha (nyckelbiotoper) 21 ha 

(totalt). Örbäcken är 7,2 km 
Markägare Hagfors kommun, Bergvik Skog 
AB

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Mana är ett vackert grönområde i centrala Hagfors, som i generationer har varit ett populärt strövom-
råde för Hagforsborna. Flera stigar, både lättillgängliga som mer kuperade och anonyma, går uppe på 
åsen och längs med Örbäcken. I Örbäcksravinen, klassad som nyckelbiotop, invid rullstensåsen Mana 
växer en 100-200 år gammal tallskog med stort inslag av död ved. Lågorna ligger kors och tvärs över 
bäcken och skapar livsrum för såväl vedsvampar, mossor och lavar ovan vattenytan som ståndplatser 
för bäcköringen och lämpliga habitat för evertebrater under vattenytan. En livskraftig öringstam finns i 
bäcken och flodpärlmussla finns i bäcken, om än ytterst sparsamt. Det finns därför en stor potential att 
utveckla området. Örbäcken har sina källor i de två Görsjöarna. Området har också ett rikt fågelliv 
med ett 30-tal häckande arter nere i ravinen.  

I bäcken lever en relativt stark stam av endemisk bäcköring och dessutom är bäcken lämpligt habitat 
för utveckling av flodpärlmussla. Bäcken är av länsstyrelsen klassad som övrigt värdefullt vatten. Na-
turlig skogsbäck, rikligt med lågor, rikligt med död ved. Hög och jämn luftfuktighet, värdefull krypto-
gamflora.  

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

I dagsläget saknar Mana ett formellt skydd. 1998 skrev Hagfors kommun tillsammans med Bergvik 
Skog och Fortum en avsiktsförklaring, i syfte att skydda Manaområden. Avsiktsförklaringen innebär att 
skogens skötsel sker på ett sätt som bevarar och utvecklar nyckelbiotopen och skogen i bäckravinen 
och att regleringen av dammarna vid källsjöarna ska ske på ett så naturligt sätt som möjligt. I kommu-
nens översiktsplan från 2001 finns målet att Mana ska få ett mer varaktigt skydd. Genom att avsätta 
Mana som naturreservat kan både naturvärden och sociala värden i området att utvecklas. Naturvär-
dena på Mana finns framförallt i dess två nyckelbiotoper, som hyser rikligt med död ved och många 
rödlistade arter. 

Reglering av de uppströms liggande sjöarna för vattenkraft har upphört och 1999 byggde kraftbolaget 
om dammarna i syfte att få ett naturligt vattenflöde. Dammarna är inte utrivna. Om dammarna ska 
rivas ut i syfte att skapa ytterligare biologisk potential i systemet ska utredas. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

I översiktsplanen beslutades att området ska få ett varaktigt skydd. Målsättningen i Naturvårdsplanen 
2010 är att Mana - Örbäcken ska bli ett kommunalt bildat naturreservat. 

Mana är Älvstrandens Bildningscentrums skolskog, med vindskydd och vandringsslinga som kommu-
nens sköter. Karta se Bilaga 3 B objekt nr 81  

KÄLLOR 

Avsiktsförklaringen mellan Hagfors kommun, Fortum Generation (dåvarande Gullspång Kraft) och 
Bergvik Skog (dåvarande Stora Enso) 1998 

Sahlberg T., 1997, Biologisk undersökning av Görsjöarna och Örbäcken i Hagfors kommun, Rapport 
nr 308:1997, Klarälvdalens folkhögskola 
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OBJEKT NR 25 BOLLÅSEN 

 
Klass   
Motiv  Botanik, zoologi 
Skyddsform Pågående reservatsbildning 

Koordinat 6648354–416981 
Area 44,5 ha/31 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Bollåsen består till större delen av relativt gles och högstammig, gammal tallskog på 150-200 år. Ve-
getationstypen är lav-ristyp på sandmark. Vid Bollåsens gård finns en 15-20 meter djup ravin. På 
västra sidan finns en naturskogsartad gråalskog på ca 50 år. Utmed bäcken är vegetationen frodig 
hyser många rara lavar och mossar.  

Geologiskt är Bollåsen intressant på grund av dess läge på glacifluviala avlagringar som formats av 
Klarälvens erosion under flera tusen år. Rester av en gammal älvfåra, en så kallad korvsjö, är numera 
en våtmark av typen barrskogsmyr. Vidare finns erosionshak, älvvallar och terrasser inom området.  

Naturskogsartade skogar av denna typ är mycket ovanliga i Värmland och Sverige. Därför är miljön i 
sig, snarare än dess ovanliga arter som gör att området har ett högt bevarandevärde. Skogstypen är 
nationellt underrepresenterad enligt den nationella skogsstrategin. Dessutom är området intressant för 
Åtgärdsprogrammet för sandmarksinsekter.  

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Området ligger som förslag från länsstyrelsen att naturreservat alternativt naturvårdsavtal upprättas. 
Området bör skyddas för att bevara den ovanliga skogstypen sandtallskog. 

Området bör lämpligen inventeras på marksvamp eftersom flera sällsynta och hotade arter är knutna 
till gammal tallskog på sandmark. 

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Beskrivning av en gammal sandtallskog vid Forshult, Hagfors kommun 

 

Figur 11 Området på kartan visar 44,5 ha. Den nuvarande 
storlek på det föreslagna området som ska skyddas är 31 
ha och är avskuret i väster. 
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OBJEKT NR 26 EKESBERGET 

 
Klass Nyckelbiotoper 
Motiv  (tätortsnära) friluftsliv, botanik, 

bergsbrant 
Skyddsform Biotopskyddsområde, frivillig 

avsättning 

Koordinat 6670785–416134 
Area 9,6 biotopskyddsområde, 17,7 

ha nyckelbiotop 
Markägare Hagfors kommun, Bergvik Skog 
AB

 

OMRÅDESBESKRIVNING EKESBERGET 

Stora och lilla Ekesberget i centrala Ekshärad är vackra och väl synliga inslag i landskapsbilden. Utsik-
ten från Stora Ekesbergets topp är magnifik. Mot öster stupar båda bergen mycket brant, och i dessa 
branter växer en tämligen orörd barrskog. Området är utnyttjat flitigt som friluftsterräng, med många 
strövstigar som löper kors och tvärs, samt en skidbacke med lift är belägen i Stora Ekesbergets norra 
sluttning. Där finns även en stugby.  

På Ekesbergen finns fem nyckelbiotoper och skogsområdet hyser höga värden, vilket gäller främst 
östbranten. Nyckelbiotoperna består av bergsbranter, med gammal tall och granskog och stort inslag 
av död ved. Skogen är ca 150-200 år gammal. Vedticka och ullticka är funna på granlågorna och tall-
ticka på några tallar. Det finns bohål i tallar 

I karakteristiskt terrängläge på Stora Ekesbergets krön ligger två representativa bronsåldersrösen. 
Rösena mäter 14 respektive 11 meter i diameter och är de två största rösena i kommunen. Rösena 
visar de första påtagliga spåren av stationär bebyggelse i trakten kring Ekshärad. De utgör också goda 
exempel på s.k. inlandsrösen belägna på berg i odlings- eller skogsbygden. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Ekesberget är har ett stort socialt och rekreativt värde. Området ligger nära Ekshärads tätort och är 
viktigt för både vardagsrekreation och för mer långväga turism. Området är start för vandringsleden 
”Tre toppar” se Bilaga 3 B objekt nr 83. Kommunen har även utpekat området i översiktsplanen för 
friluftslivet. Mål för tätortsnära skog finns i Naturvårdsplanen, se kap 11.  

Hagfors kommun har bildat ett biotopskyddsområde på sin mark. Området ska enligt biotopskyddsom-
rådesbestämmelserna lämnas orörd. Naturvärdena kommer att öka med skogens ålder. 

KÄLLOR 

Kommunala dokument och planer 

Skogsstyrelsen, Nyckelbiotopsinventering 
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OBJEKT NR 27 SKOGSOMRÅDE NORR TÖNNETFJÄLL  

Klass Nyckelbiotoper 
Motiv   
Skyddsform Tre områden frivillig avsättning, 

två biotopskyddsområden, flera 
nyckelbiotoper 

Koordinat 6691547–425105 
Area ca 1200 ha 
Markägare Bergvik Skog AB, privat  

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Området ligger över högsta kustlinjen i kommunens norra del. Det finns två biotopskyddsområden i 
området vilka är Norra Fallmyren och Kälkberg, tre frivilligt avsatta områden av Bergvik Skog AB, flera 
nyckelbiotoper kring Nordsjöskogen samt flera gamla sätrar. 

NORRA FALLMYREN 
Norra Fallmyren är ett frodigt sumpskogsområde i svag nordsluttning. Högörtstyp med arter som älg-
ört, majbräken, skogsnäva, hultbräken, vitsippa, stenbär och skogsfräken. Signalarter som vedticka 
och brunpudrad nållav, ormbär och knärot. 

KÄLKBERG 
Kälkberg är en gammal gransumpskog på ca 120 år.  

TÖNNETFJÄLL/FJÄLLVALLEN 

Området ligger ca 400 m.ö.h. De två avsatta områdena skiljer sig åt, den branta östsluttningen har 
tyvärr avverkats med stort besvär på 1970-talet, men det finns rester kvar av gammal skog. Här finns 
fjälltolta och andra nordliga växter. Det ena området – Tönnetfjället har höghöjdsskog och består av 
en mosaik av hällberg med mager tallskog och småmyrar. Det andra området består av raviner ner 
mot Fjällvallen. Här finns fjälltolta och andra nordliga växter. Två frivilliga avsatta områden av Bergvik 
Skog AB. 

TVÄRBERG 

Området består av barrskog på hög höjd ca 500 m.ö.h. Området är troligen avsatt pga. dess otillgäng-
lighet. Frivillig avsatt område av Bergvik Skog AB. 

OMRÅDET KRING NORDSJÖSKOGEN 
I närheten av naturreservatet Nordsjöskogen, kring sjön Nordsjön finns sex stycken nyckelbiotoper på 
privat mark. Det är sumpskogar, Öst Halgån, med exempelvis olika bräkenarter, vattenklöver, kråkklö-
ver och gråstarr, lunglav och jungfru marie nycklar. I andra områden visar tecken på brand, det är 
gammal tallskog, mycket död ved. 

MARKMYRBERGSSÄTERN 
Markmyrbergsätern är en ännu öppen sätermark i västläge. Öppen gräsmark med arter som skogs-
näva, stagg, liten blåklocka, prästkrage och åkervädd bland andra minner om svunna tider. Den här 
miljön förtjänar att hållas öppen för växternas skull men lika mycket för fåglar och insekter. Sätern  
Fungerar också som älgbete sommartid. Bortröjning av buskar och smågranar är tillräckligt här. 

KÄLLOR 

Bergvik Skog AB 

Skogsstyrelsen, 1997, Nyckelbiotopsinventering 
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Figur 12 Skogsområde Norr Tönnetfjället. Nyckelbiotoper markerade med rött, frivilligt avsatta områden 
ljusrosa, och biotopskyddsområden orangea. Nordsjöskogens reservat markerat med svart linje. 
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OBJEKT NR 28 SKOGSOMRÅDET KRING NAIN OCH KNON 

Klass  
Motiv   
Skyddsform Tre frivillig avsättning Bergvik 

Skog, flera nyckelbiotoper 

Koordinat 667760–430172 
Area 2450 ha 
Markägare Bergvik Skog AB 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Området ligger över högsta kustlinjen runt de stora sjöarna Nain och Knon. Området utmärks av låg 
bonitet, är storskaligt kuperat med många mindre sjöar och myrmarker. De få områden som hyser 
höga naturvärden har oftast lämnat kvar på grund av otillgänglighet, höjdläge (mager skog) eller stor-
blockig terräng som försvårat avverkning. I öster finns många nyckelbiotoper på kyrkans mark, resten 
tillhör Bergvik Skog. 

Bergvik Skog har avsatt tre områden till naturvården för fri utveckling. 

HEABERG 

Heaberg ligger i östsluttning ner mot sjön Nain. Området består av storblockig morän och har därför 
inte avverkats tidigare. Här finns blandbarrskog med normal bonitet. Här finns även gamla aspar med 
lunglav och på klippblocken kan man hitta skuggblåslav. Området är 104 ha stort. Frivillig avsatt om-
råde av Bergvik Skog AB. 

HALLSHÖJDEN 

Området är ca 81 ha och ligger mellan Nain och Knon. Området består av förkastningsbranter, som 
teknisk sett inte kunnat avverkas och har därför blivit kvar lämnat. Här finns stråk av grönsten i marken 
vilket medför en rik flora och grova granar i sluttningen. Nyckelbiotopen i västbranten vid Örsjöarna 
ligger utanför området, men knyter an till det. Här finns gamla aspar med lunglav. Frivillig avsatt om-
råde av Bergvik Skog AB. 

AURENABERG 

Området är ca 23 ha och ligger på hög höjd, över 400 m.ö.h. Det är området på toppen som avsatts 
för fri utveckling av Bergvik Skog.  

KÄLLOR 

Bergvik Skog AB 
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Figur 13 Område kring Nain och Knon. Nyckelbiotoper är markerade med rosa och frivilligt avsatta områ-
den ljusrosa.  
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OBJEKT NR 29 SKOGSOMRÅDET ÖSTRA GUSTAVASKOGEN 

Klass Nyckelbiotoper 
Motiv   
Skyddsform Frivillig avsättning 

Koordinat 6662181–439492 
Area ca 2300 ha 
Markägare Bergvik Skog AB, Kyrkan  

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Östra Gustavaskogen har en mycket storblockig terräng. Här finns många mindre sjöar och sjösystem, 
men inga stora myrar. Området avgränsas i söder av ett större myrsystem i ett stråk Deglunden-
Upplunden ner mot Västra Sundsjön. Området ägs i sin helhet av Bergvik Skog.  

AAMÄCK 

Området ligger norr om Stor-
sjön/Flåsjön och utgör gammal 
svedjemark för den finska be-
folkningen, därav namnet. Mar-
ken är storblockig morän med 
mager tallskog runt små sjöar 
och myrmarker. Området har 
utsatts för skogsbrand sannolikt 
vid flera tillfällen. Här finns en 
hel del ”lokar” – vattensamlingar 
som ibland torkar ut, och kring 
dessa kan finnas aspar med 
lunglav. Området består av 
blandbarrskog och sumpskog. 
Bergvik Skog AB har frivillig 
avsatt området pga. dess höga 
naturvärden 

LAPPTJÄRN 

Området är ca 36 ha Marken är 
storblockig morän med mager tallskog Området består av blandbarrskog och sumpskog och hyser 
höga naturvärden.  Bergvik Skog har frivilligt avsatt Lapptjärn från skogsproduktion. 

VÄSTRA SANDSJÖN 

Området har Gustavaskogens storblockiga morän, vilket är en orsak till att drivning ej har kunnat ske. 
Här finns barrblandskog med inslag av löv. Bergvik Skog AB har frivillig avsatt området pga. dess 
höga naturvärden 

VÄSTRA LAXRÄJTIKA 

Frivilligt avsatt område av Bergvik Skog AB på 35 ha på dryga 300 meters höjd över havet.  

VÅLBERGSTOPPEN 

Området ligger i höjdläge, med två nyckelbiotoper på Vålberget och Hunsberget. Det avsatta området 
är på 15 ha. Runt om finns stora bestånd av contortatall. Barrblandskog i höjdläge med hällmarker.  

FRÄKENSJÖMYRARNA 

Fräkensjömyrarna är naturreservat. Se särskild beskrivning i bilaga 3 B. 

Figur 14 Brandspår i gammal stubbe, Aamäck Foto Ulf Bengtsson 
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OMRÅDET RUNT LISSELTJÄRN 

Området vid Lisseltjärn hyser flera nyckelbiotoper.  

KÄLLOR 

Bergvik Skog AB 

Skogsstyrelsen Jan Bengtsson 

 

 

Figur 15 Området öster om Gustavaskogen. Nyckelbiotoper är markerade med rosa och frivilligt avsatt 
områden är markerade med ljusrosa. Naturreservatet Fräkensjömyrarna är markerad med svart linje. 
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OBJEKT NR 30 SKOGSOMRÅDET KRING ULLENSJÖARNA OCH 
BUSKEN 

Klass Nyckelbiotoper 
Motiv   
Skyddsform Frivillig avsättning 

Koordinat 6649181–432206 
Area 5000 ha 
Markägare Bergvik Skog AB  

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Området ligger över högsta kustlinjen, och är bördig skogsmark. Terrängen är storskalig, med några 
fina våtmarker i östra delen. 

FJÄLLSBERG 

Området ligger på västra sidan dalgången mellan Busken och Stor-Ullen, där Stor-Ullen då den var en 
issjö hade sitt utlopp. Här är bördig mark med granskog på bergsluttningen med inslag av al där vatt-
net från berget kommer ner i fuktstråk. Bergvik Skog AB har frivillig avsatt området pga. dess höga 
naturvärden. 

RÅMOSSHÖJDEN 

Området ligger söder om Örsjöarna och norr om Älgsjön. Det ligger inom området Sunnemo stora 
orörda område. Området ligger i höjdläge, där avverkning nyligen skett. Det avsatta området är på 10-
15 ha som har avsatts som ”vardagshänsyn” vilket kan komma att utvecklas till område med höga 
naturvärden. Aspgelélav är återfunnen i området. 

MYRBERGET LILL-ULLEN 

Nyckelbiotopen ligger öster om Lill-Ullen. Ganska bördig mark grova aspar med lunglav. 

 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

 

KÄLLOR 

Bergvik Skog 
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Bergvik Skog AB 

 

Figur 16 Området kring Ullensjöarna och Busken. Nyckelbiotoper markerade med rött. Frivilligt avsatt 
områden markerade med ljusblått. 
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OBJEKT NR 31 SKOGSOMRÅDET KRING STOR-EN 

Klass Nyckelbiotoper 
Motiv   
Skyddsform Frivillig avsättning, Naturvårds-
avtal 

Koordinat 6641866–411891 
Area ca 5020 ha 
Markägare Bergvik Skog AB  

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Området kring Stor-En utmärks av en ganska småskaligt kuperad terräng men med branta bergssidor. 
Här finns inslag av hyperit i berggrunden, vilket kan medföra en hög bonitet. Söder, öster och norr om 
Stor-En finns många nyckelbiotoper och Bergvik Skog har avsatt flera delområden. I området finns två 
biotopskyddsområden, vilka är Norr Slåbergsmyren och Trollberget. 

UGGLEMYREN 

Ugglemyren ligger inom området, en myr som är listad i ÖP. Området ingår dock inte i den regionala 
våtmarksinventeringen. 

HARKBERGSDELTAT 

Litet väl format israndsdelta 

NORR SLÅBERGSMYREN 

Biotopskyddsområde. Äldre naturskogsartad barrblandskog. 

TROLLBERGET 

Biotopskyddsområde. Äldre naturskogsartad barrblandskog. 

NYCKELBIOTOPER NORR OM STOR-EN 

Ett intressant område är sträckan av nyckelbiotoper norr om Stor-En. Nyckelbiotoperna är gransump-
skog med inslag av björk, med rikligt med hänglavar. Förekomsten av torrträd och stubbar är stor. 
Även tallmyr med självgallrad tall finns i området.. 

Mellan Långtjärnen och Långtjärnsmossen består skogen av tall och gran med inslag av asp och björk 
och enstaka sälg. Områdena innehåller rikligt med klen död ved, främst i form av självgallrad tall lig-
gande i plockepinn samt lövved. Hackmärken från tretåig hackspett. 

TVISTSKOGEN 

Bergvik Skog har avsatt för fri utveckling. Området är luckigt och lövrik barrnaturskog. Bäverpåverkan 
och mycket lågor och högstubbar. Bergvik Skog AB har frivillig avsatt området pga. dess höga natur-
värden. 

MÖRBERG 

Bergvik Skog har avsatt för fri utveckling.  

KÄLLOR 

Bergvik Skog AB 
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Figur 17 Området runt Stor-En. Nyckelbiotoper markerade med rött. Frivilligt avsatt områden markerade 
med ljusblått, Biotopskyddsområden markerade med grått 
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OBJEKT NR 32 SKOGSOMRÅDET MELLAN SKÄRGEN OCH 
HÖGÅSEN 

Klass Nyckelbiotoper 
Motiv   
Skyddsform Frivillig avsättning, Riksintresse 

för naturvård 

Koordinat 6632061–427003 
Area ca 7150 ha 
Markägare Bergvik Skog AB , 
privata 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Området ligger väster om Brattforsheden och här finns flera frivilliga avsättningar, varav det största är 
Högåsen, precis öster om riksintresset Stormossen O Gräsmangen. Det finns inga formellt avsatt om-
råden i objektet. 

SKÄRGENS VÄSTBRANTER 

Skärgens västbranter och området öster om sjön innehåller hyperit. Därför finns här en skog med hög 
bonitet som även hyser för Hagfors kommun ovanliga näringskrävande arter. Här finns orkidéer i 
högörtsskog.  

Västbrant mot Vinnerviken är talldominerad och mager medan den nedre, västra delen är mer växtlig 
och grandominerad. Skogen är bitvis gles och innehåller en hel del lövträd. Skogsområdet är till 
största delen ett tekniskt impediment. Gräsbergets branta västbrant innehåller mycket höga naturvär-
den. Här finns mager tallskog och död, solexponerad ved och en hel del gamla vresiga tallar före-
kommer.  

NYCKELBIOTOPER ÖSTER OM SKÄRGEN 

Det finns elva nyckelbiotoper och därmed frivilligt avsatt av Bergvik Skog. Områdena är grandomine-
rad naturskog med inslag av tall, asp och björk. Övervägande delen utgörs av magrare granskog. 
Hänglavrika partier finns. I den sydvästra delen som gränsar mot ungskog finns ett flertal solexpone-
rade aspar. En hel del död ved förekommer i områdena. Skogsfru förekommer och det finns inslag av 
sälg. 

HÖGÅSEN OCH STORMOSSEN 

Området är ca 60 ha och ligger i anknytning till riksintressen Stormossen O Gräsmangen. Området 
består av barrskog och sumpskog. Bergvik Skog AB har frivillig avsatt området pga. dess höga natur-
värden. Området består av grandominerad skog med inslag av tall, björk asp och enstaka sälg. Före-
komsten av död ved är god. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Skyddsvärdena ligger i mängden död ved och hög biologisk mångfald i de frivilligt avsatt områdena. 

 

KÄLLOR 

Bergvik Skog AB 

Skogsstyrelsen Jan Bengtsson 
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Figur 18 Skärgen - Stormossen: Nyckelbiotoper markerade med rött. Större frivilligt avsatt område 
(Högåsen) markerade med ljusblått. Biotopskyddsområden markerade med grått 
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OBJEKT NR 33 SKOGOMRÅDET VÄSTER OM VÄSTANBERG 

Klass Nyckelbiotoper 
Motiv   
Skyddsform Frivillig avsättning, biotop-

skyddsområde, Naturvårdsavtal 

Koordinat 6667706–408651 
Area ca 3230 ha 
Markägare Bergvik Skog AB / 
privat 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Väster om Västanberg ligger ett storskaligt skogsområde i kuperad terräng som skiljer Klarälvsdalen 
mot Fryksdalen. Söderut mot Lakenesjön är skogen mycket kuperad. I området finns två naturreser-
vat, vilka är Norskog Skallberget och Sörskog Skallberget. Båda områden beskrivs i separata objekt-
beskrivningar. I och kring dessa områden finns flera nyckelbiotoper med höga naturvärden. 

STENDALEN 

Området ligger i en förkastningssänka som löper i nord-sydlig riktning ner mot Mjögsjön. Området är 
mycket otillgänglig och därför till vissa delar undantaget skogsbruk.. Här är lokalklimatet extra kallt, 
och detta påverkar vegetationen. Snö kan ligga kvar till långt in i juni. Hela ravinen är nyckelbiotop.  

MJÖGSJÖHÖJDEN 

Området ligger väster om Mjögsjön. Hyperitbergrund i en långsmal NS sträckning. Blåsippa, tibast och 
högörter. Här finns Hagfors kommun enda vilda hassel! Hög bonitet med granskog, gransumpskog 
och lövskog i tre områden som är frivilligt avsatta av Bergvik Skog AB. 

SNARATEN 

Området ligger väster om Kråkås-Jangen. 

GOVIKSBERG 

Området ligger öster om Kråkås-Jangen. Här ligger Natura 2000-området Tippatjärnarna. 

KRÅKÅSTÄPPAN 
Området ligger på Kråkåsbergets sydsluttning med hyperitmark. Området är påverkat av grönsten 
därför är det mycket bördigt. Kärlväxtfloran är rik p.g.a. bördigheten. Lövdominerat. Här finns vildväx-
ande skogslind! Det finns flera nyckelbiotoper här med lövskog. Gamla aspar med bohål, gamla sälgar 
och rönnar i gränser mellan före detta inägor och utmarker. Vissa sälgar har troligen varit hamlade. 
Lunglav återfinns i området. Det växer ca 50-årig aspskog på gammal slåttermark.  

 

KÄLLOR 

Bergvik Skog och Skogsstyrelsen 
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Figur 19 Området väster om Västanberg. Nyckelbiotoper markerade med rött. Större frivilligt 
avsatt områden markerade med ljusblått, Biotopskyddsområden markerade med grått 

 


