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Del 2 Natur och friluftsliv i Hagfors kommun

Beskrivning av kommunens mest intressanta naturtyper och ansvarsarter, nulägesbeskrivning 
av kommunens arbete med naturvård och friluftsliv samt analys av situationen för Hagfors 
natur och friluftsliv. 

Läshänvisningar till del 2
Del 2 är en nulägesbeskrivning och en nulägesanalys. Här beskrivs hur Hagfors kommun arbetar 
med naturvård och friluftsliv idag samt vad vi behöver fokusera på att ta arbetet längre. 

De mest intressanta naturtyperna beskrivs uppdelat på olika avsnitt som följer de nationella 
miljömålen som främst berör naturvård: Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllran-
de våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Rikt växt och djurliv samt God bebyggd miljö. 

Därefter kommer ett avsnitt om Hagfors kommuns arbete med friluftsliv och vad kommunen har 
att erbjuda för den friluftsintresserade. För varje naturtyp finns en beskrivning av dess natur-
värde och förekomst i kommunen samt en analys av eventuell problembild. I avsnittet om Ett 
rikt växt och djurliv presenteras kommunens ansvarsarter och ansvarsbiotoper.

I slutet av varje avsnitt som berör arbetet med naturvård och friluftsliv presenteras behov av 
åtgärder. Där listas en rad olika idéer och förslag till förändringar eller åtgärder som skulle 
kunna bidra till att förbättra situationen för den verksamhet eller naturtyp som beskrivits. 

Alla föreslagna åtgärder kan inte genomföras under den närmaste tidsperioden, men de 
fyller en viktig funktion. Förslagen ger en bild av vilka åtgärdsbehov som finns samtidigt som 
de kan fungera som idélistor inför nästa handlingsplan eller för andra aktörer. De åtgärder 
som Hagfors kommun planerar att genomföra fram till år 2025 anges i Hagfors kommuns 
naturvårds- och friluftsplan, del 1 - Mål och strategier 2021-2025.

OM NATURVÅRDS- OCH FRILUFTSPLANEN
Hagfors kommuns naturvårds- och friluftsplan (2021) är ett kommunstrategiskt dokument som lä-
gesbeskriver områden med höga naturvärden och friluftsvärden spridda över hela kommunens yta, 
med syfte att ge förutsättningar för hantering av markfrågor som berör dessa utpekade områden. 
Naturvårds- och friluftsplanen har en stor betydelse för att främja en hållbar utveckling i Hagfors 
kommun genom integrering av olika aspekter inom både den ekologiska och sociala dimensionen 
av hållbar utveckling. Det framtida arbetet med kommunal naturvård och friluftslivsfrågor läggs 
fast i planen. Planen har stor betydelse för kommunens arbete med de nationella målen för frilufts-
politiken samt med sex stycken av de nationella miljökvalitetsmålen: Levande sjöar och vattendrag, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv och God 
bebyggd miljö. Planen har även stor betydelse för att kunna uppfylla visionen och målen i Hagfors-
strategin om att vara en God grön kommun.

Mer om bakgrunden till planen, avgränsningar och om konflikter mellan olika intressen finns att 
läsa i kapitel 1 i Naturvårds- och friluftsplanen Del 1- Mål och strategier.

Del 3 Objektskatalog över värdefulla natur- och friluftsområden

En objektskatalog med beskrivningar, åtgärdsbehov och kartor för de mest värdefulla natur- 
och friluftsområdena i kommunen. Uppdateras vart 5:e år men en eventuell digital version 
kompletteras kontinuerligt med ny information och nya områden utifrån tillkommande 
kunskap.

Upplägg
Hagfors kommuns naturvårds- och friluftsplan består av tre delar med tillhörande bilagor. Du 
läser just nu Del 2 Natur och friluftsliv i Hagfors kommun.

Del 1 Mål och strategier 2021-2025

Översikt över naturvårds- och friluftsmål och åtaganden på nationell, regional och lokal nivå. 
Befintliga och kompletterande delmål för naturvård och friluftsliv i Hagfors kommun samt 
åtgärder som planeras fram till år 2025 för att uppnå målen. 

Illustration: Tobias Flygar

Levande sjöar och vatten-
drag

Myllrande våtmarker Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt växt- och djurliv God bebyggd miljö
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Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är livet på jorden i dess hel-
het och i alla dess former. Biologisk mångfald 
är den variationsrikedom som finns bland alla 
levande organismer, inom arter och i ekosystem. 
Under miljarder år har det tillkommit och för-
svunnit arter från jorden. Arterna har anpassats 
till sin specifika miljö i samspel och konkurrens 
med artfränder och andra arter, vilket gjort 
att de har utvecklat egenskaper som gjort dem 
livskraftiga i sin specifika miljö.

Den snabba förändring som skett i landskapet 
under de senaste århundraden har påverkat 
många växter och djur negativt. Ett rationalise-
rat skogsbruk fragmenterar och blottlägger mar-
ken och det konventionella jordbruket konkur-
rerar ut de små jordbrukarna vilket medfört att 
ängs- och hagmarker inte hålls öppna på samma 
sätt idag som förr. Ängs- och hagmarker är ett 
av de mest artrika livsmiljöer vi har i Sverige och 
tyvärr har dessa områden nästintill försvunnit 
från skogslandskapet i Hagfors kommun. Även 
vattenmiljön är kraftigt påverkad genom reg-
leringsdammar och den flottledsrensning som 
gjordes under flottningstiden. 

Skogsbruket med sina kalhyggen, vattenkraften 
med sina dammar, kraftledningar, ett utökat 
vägnät och vägtrummor som inte är anpassade 
för olika djur och växter bidrar till att livsmiljöer 
fragmenteras. Det blir svårare för växter och 
djur att röra sig mellan sina habitat. Nationella 
och globala miljöproblem som klimatföränd-
ringar, försurning, övergödning och miljögifter 
är andra faktorer som har negativ påverkat på 

biologisk mångfald.

Biologisk mångfald och ekosystem
Det finns många motiv till varför naturvård ska 
bedrivas och varför den biologiska mångfalden 
ska bevaras. Den biologiska mångfalden är för-
utsättning för upprätthållande av ekologiska sys-
tem som människan är beroende av. Ekosystem-
tjänster är de varor och tjänster som människan 
får alldeles gratis från ekosystemet och som 
är grunden till alla samhällen. Naturen driver 
jordens grundläggande kretslopp som är en för-

utsättning för att liv ska kunna existera. Naturen 
renar luften och vattnet, den bryter ner orga-
niskt material, ger mat, husrum, mediciner och 
upplevelser. Mångfald av grödor, fiskarter i en 
sjö och en olikformad skog leder till att naturen 
bättre klarar påfrestningar. Biologisk mångfald 
är alltså på sikt viktig för allas vår överlevnad!

För att värna hotade växter och djur behöver 
kunskap förstärkas och intresse skapas så att 
boende i kommunen tycker att det är angelä-
get att ha kvar en rik flora och fauna och även 
berika mångfalden ytterligare kommande år 
och generationer. Nedan beskrivs några viktiga 
ekosystemtjänster vidare:

Råvaror, mat och innovation
Virkesproduktion, bränslen, rent vatten, luft 
och mat är bara några exempel på ekosystem-
tjänster.  Människan är beroende av produkter 
från naturen för sin överlevnad. Det arbete som 
pollinatörer utför är grundläggande för att jord-
bruk skall kunna fungera. Vi finner arter eller 
gener som kan användas till mediciner, mat, 
industriprodukter och växtförädling. Studier av 
naturen och olika livsprocesser ger upphov till 
såväl nya tekniska uppfinningar som ny råvara. 

Rekreation och friluftsliv
Att kunna vistas i naturen genom till exempel 
friluftsliv, jakt, fiske eller andra naturupplevelser 
är en viktig del av många människors liv och 
inte minst viktig ur folkhälsosynpunkt. 

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

Etiska och existentiella värden
All den mångfald som finns är ett resultat av 
miljarder år av evolution. De etiska värdena 
handlar om att arter har egen rätt att leva och 
att människan inte har rätt att utarma natur-
resurserna. Vi har ett ansvar att förvalta den 

biologiska mångfalden och lämna den vidare till 
kommande generationer. Människan är också 
en del av mångfalden. Genom att betrakta och 
utforska livets mekanismer och utveckling kan vi 
bättre förstå vår egen roll i tillvaron.

Olika former av områdesskydd
Nationalpark är det starkaste skyddet ett områ-
de kan få. Nationalparker är vår gemensamma 
egendom och marken ägs av staten men fung-
erar i övrigt som ett naturreservat. Dessa områ-
den är oftast större än 10 kvadratkilometer och 
skyddas i syfte att bevara dess naturliga tillstånd. 
Bildandet av en nationalpark beslutas av reger-
ingen och riksdagen. Det finns ingen national-
park i Värmland.

Naturreservat kan bildas med syfte att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer, tillgodose behov av områden för 
friluftsliv, skydda, återställa eller nyskapa värde-
fulla naturmiljöer samt skydda, återställa eller 
nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Varje 
naturreservat har särskilda föreskrifter som 
kan variera mellan olika naturreservat, beroen-
de på vilka naturvärden som ska skyddas. Vid 
bildandet av naturreservatet kan markägaren 
antingen sälja marken eller behålla äganderät-
ten och få en intrångsersättning som motsvarar 
värdeminskningen på grund av föreskrifterna. 
Naturreservat kan bildas av kommunen eller av 
Länsstyrelsen, den som bildar reservatet är även 
ansvarig för att en skötselplan för reservatet 
fastställs.

Kulturreservat liknar ett naturreservat men 
bildas i syfte att bevara kulturpräglade landskap, 
vilka ofta också hyser värdefulla naturmiljöer för 
skyddsvärda arter.

Biotopskyddsområden är en skyddsform som kan 
användas för små mark- och vattenområden, så 
kallade biotoper. Det handlar om områden som 
av särskilda egenskaper är värdefulla livsmil-
jöer för hotade djur- och/eller växtarter. Bio-
topskydd skiljer sig från naturreservat genom 
att det bara är ett antal namngivna biotoptyper 
som får skyddas som biotopskyddsområde. I 
Sverige är alléer, källa med omgivande våtmark 
i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, 
pilevall, småvatten och våtmark i jordbruk-
smark, stenmur i jordbruksmark samt åkerhol-
mar biotoptyper som är skyddade. Dock finns 
en annan form av biotopskyddsområden, dessa 

utgörs av biotoper som länsstyrelsen, Skogssty-
relsen eller en kommun får besluta ska innefatt-
as av ett biotopskydd. Beslutet gäller då för det 
enskilda området, till exempel en äng med hög 
artrikedom. Dessa värdefulla områden finns så-
väl i skogs- och jordbrukslandskapet som i sjöar, 
vattendrag, kust och hav.

Naturminne är ett särskilt naturföremål som be-
höver skyddas eller vårdas särskilt. Naturminnen 
kan i många fall ha mycket stor betydelse för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. Ett 
exempel på ett naturminne kan vara gamla sär-
skilt skyddsvärda träd med rik flora och fauna.

Djurskyddsområde och växtskyddsområden an-
vänds bland annat för att skydda häcknings-
platser för fåglar som är känsliga för störning 
samt för växtplatser med sällsynta växter som är 
känsliga för tramp och slitage. Skyddet innebär 
oftast ett förbud för allmänheten att vistas i om-
rådet under vissa delar av året.

Strandskydd syftar till att långsiktigt trygga för-
utsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden samt bevara goda livsmiljöer för 
djur- och växtlivet både på land och i vattnet. 
Skyddet gäller vid samtliga stränder vid havet, 
insjöar och vattendrag oavsett storlek. Det gäller 
både i tätort och i glesbygd, oavsett om det finns 
gott om sjöar och vattendrag eller inte. Vanli-
gen gäller 100 meter från strandkant både upp 
på land och ut i vattnet men på vissa platser är 
strandskyddet utvidgat upp till 300 meter från 
strandlinjen.

Vattenskyddsområde är ett mark- eller vattenområ-
de som är till skydd för grund- eller ytvattentill-
gång som utnyttjas eller kan antas kommer att 
utnyttjas för vattentäkt. Vattenskyddsområden i 
Hagfors kommun är vattentäkterna Gustavsfors, 
Stor-Ullen och Sunnemo. Samtliga kommunala 
vattentäkter har upprättade vattenskyddsområ-
den.

Naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal som 
tecknas mellan markägaren och staten genom 
Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Syftet med 
avtalet är att utveckla och bevara de höga na-
turvärden som redan finns. Avtalet innebär att 
markägaren under en viss tid, högst 50 år, avstår 
från att utnyttja sin mark på ett visst sätt som 
annars skulle vara tillåtet. Markägaren får en viss 
ekonomisk ersättning, men betydligt mindre 
än om marken skulle skyddats långsiktigt som 
naturreservat eller biotopskyddsområde.

Bakgrund naturvård
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Naturvårdsområde är en äldre form av om-
rådesskydd som bildades enligt den tidigare 
naturvårdslagen. Utifrån miljöbalken ska dessa 
områden ändra skyddsform till naturreservat. 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden 
i hela EU. Målet med nätverket är att minska ut-
rotningen av arter och deras livsmiljöer. I Sverige 
finns ungefär 4000 Natura-2000 områden, många 
av dessa är även långsiktigt skyddade som natur-
reservat eller nationalpark. Områdena väljs ut av 
länsstyrelserna i respektive län. Det är de områ-
den som har högst naturvärden och som på bästa 
sätt kan bidra till nätverket syfte som väljs ut. 
Inom och i närheten av ett Natura-2000 område 
får man inte göra någonting som kan skada de 
naturtyper och arter som ska bevaras i området.

Riksintressen för naturvård och friluftsliv (se karta 
1) är områden som utifrån miljöbalken kap. 3 
har pekats ut av Naturvårdsverket på grund av 
dess nationella betydelse. Områden kan utpekas 
till riksintresse om de är särskilt värdefulla för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
men det finns även andra riksintresseutpekan-
den, till exempel för områden med värdefulla 
material eller som är särskilt lämpliga för anlägg-
ningar för energiproduktion, vattenförsörjning, 
transportinfrastruktur och så vidare. Dessa områ-
den ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada deras värden eller möjligheter att använda 
dem för avsatt ändamål.

Kartläggning av höga biologiska 
värden
Rödlistade arter hänvisar till det system som den 
Internationella naturvårdsunionen (IUCN) 
utvecklat för att utvärdera och bedöma tillståndet 
för arter i naturen. Rödlistan i Sverige tas fram av 
ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket 
och Havs- och vattenmyndigheten. Listan skall 
vara till hjälp för att kunna göra naturvårdspri-
oriteringar men har ingen juridisk status. Nuva-
rande rödlista publicerades 2020. (Artportalen 
2020).

Signalarter är så kallade naturvärdesindikatorer, 
det vill säga att de genom att de finns på en plats 
indikerar att området har höga naturvården. Fö-
rekomsten av signalarter används för att hitta och 
urskilja skogar med höga naturvärden, som till 
exempel nyckelbiotoper. Många av signalarterna 
finns i miljöer där rödlistade arter förekommer, 
eller är själva rödlistade arter.

Kommunala ansvarsarter och ansvarsbiotoper är 
de arter och biotoper som kommunen själv valt 
att ta särskilt ansvar för. Dessa arter och bioto-
per är relativt ovanliga i landet, i de flesta fall 
rödlistade, men där Hagfors kommun har en 
betydande del av landets eller länets förekomst. 
Dessa beskrivs mer utförligt längre fram i detta 
dokument.

Nyckelbiotop avser skogsområden med mycket 
höga naturvärden som har en nyckelroll för 
bevarandet av skogens hotade växter och djur. 
I nyckelbiotoper kan det finnas rödlistade och 
sällsynta arter som behöver området för sin 
överlevnad. Många nyckelbiotoper utgör avvi-
kande och känsliga miljöer med arter som inte 
tål skogsbruksåtgärder, oftast är dessa områden 
rester av miljöer som försvunnit i det omgivande 
landskapet. De kan ofta kännas igen på att det 
är gott om olika nyckelelement som död ved, 
gamla träd, hamlade träd, mossklädda stenblock 
och bergväggar. Andra kan vara betydligt svåra-
re att bedöma, men kan utmärka sig genom att 
hysa speciella arter som påvisar höga naturvär-
den, som signalarter. 

Objekt med naturvärden är områden som hyser 
vissa naturvärden men som inte uppfyller kra-
ven på att vara nyckelbiotop. De kan ändå vara 
viktiga för den biologiska mångfalden och på 
sikt utvecklas till nyckelbiotoper.

Myrskyddsplanen är Naturvårdsverkets samman-
ställning av landets mest värdefulla myrområden 
som bör säkras som naturreservat eller liknande.

Nationellt värdefulla vatten har pekats ut av Na-
turvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarie-
ämbetet ur respektive myndighets intresse som 
ett led i arbetet med miljökvalitetsmålet Levan-
de sjöar och vattendrag. 

Grön infrastruktur definieras av Naturvårdsverket 
som ”ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer 
och strukturer, naturområden samt anlagda element 
som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att 
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga 
ekosystemtjänster främjas i hela landskapet”. För 
att ha en chans att bevara och utveckla den 
biologiska mångfalden i landskapet räcker det 
inte att enbart göra punktinsatser för att upp-
rätthålla kvalitéer, det är viktigt att se helheten 
i hela landskapet. Precis som att planera för 
transportvägar för att frakta personer eller varor 
och tjänster, behöver vi planera för hur arter ska 
kunna röra sig i landskapet. Syftet är att genom 
att kartlägga och definiera kvalitéer för arter 
och artgrupper effektivisera naturvårdsarbetet. 
Arbetet innebär bland annat att identifiera så 
kallade värdeelement, värdekärnor och värde-
trakter. Länsstyrelserna har som uppgift att ta 
fram regionala handlingsplaner för grön infra-
struktur.

Karta 1. Riksintressen för naturvård & friluftsliv
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Berggrunden
Berggrunden består till största delen av granit 
och röd gnejs i väster. I nordsydlig riktning går 
en sprickzon som är en försvagning i berggrun-
den och där bergarterna för mycket länge sedan 
omvandlats. Här fanns redan före den senaste 
istiden en bred flod som eroderat ner sprickzo-
nen till en djup dalgång. Runt Lakenesjön och 
på flera andra ställen finns hyperitberg, som ger 
terrängen ett annorlunda utseende med vackra 
rasbranter med en mer näringskrävande växtlig-
het.

Jordarter
Hagfors kommun har en unik geologisk historia. 
Under den senaste tiden av istiden, för 20 000 
år sedan, täcktes delar av norra halvklotet av ett 
flera kilometer tjockt islager. Nybildningen av is 
i centrum gjorde att isen långsamt strömmade 
ut mot kanterna. Infrusna stenar, block och sand 
ristade i berghällarna och isen slipade dem släta. 
Dessa isräfflor vittnar om isens rörelseriktning 
som i Hagfors kommun var från norr till söder. 
Vid infarten till Älvstrandens bildningscentrum 
finns en vacker rundhäll med isräfflor att beskå-
da. För 15 000 år sedan började isen att smälta 
och havsytan steg. År 7 800 f.Kr. stod iskanten vid 
Karlstadtrakten, som då lågt djupt under havs-
ytan. Detta var en effekt av att isen tryckte ner 
jordskorpan hundratals meter. Isen tunnades ut 
och någon sommar för ungefär 8 500 år sedan 
stack för första gången Hagfors högsta bergstop-
par upp ur isen - Tönnetfjället, Tvärberget, 
Milberget, Skallberget, Aurenaberget, Digerber-
get och många fler kan ha varit de första livs-
rummen för arktiska fåglar och växter efter den 
långa istiden (Heijkenskjöld, 1983).

Hagfors kommuns geologiska historia förklarar 
varför jordarterna är så olika inom kommunen 

och ger en bra möjlighet att läsa i terrängen om 
orsaken till landskapets former. I skogsterrängen 
ovan högsta kustlinjen finns moränmark. Nord-
väst om Gustavsfors finns storblockig morän 
som är brutna ur berggrunden i Dalarna. Om 
moränlagret är tjockt har oftast åsar och andra 
formationer bildats av isens rörelse. Dessa är of-
tast orienterade i nord-sydlig riktning i Hagfors 
kommun.

Marken nedanför den högsta kustlinjen är idag 
jordbruksbygd med stora slättsjöar- Västanbergs-
bygden, Klarälvsdalen och Sunnemodalen. I 
Västanbergsbygden och bygden runt Lakenesjön 
består marken av varvig lätt lera, leran består då 
av växlande varv sand som bildas under vårflo-
den i inlandsisens avsmältning. Från Vänerviken 
sträckte sig en smal havsfjord genom hela övre 
Klarälvdalen upp till Vingängsjön. I fjorden av-
satte smältvattnet fin sand som fyllde den djupa 
sprickdalen. Av den anledningen hyser Klaräl-
vens dalgång en lättodlad sandjord. Terrasserna 
visar var fjordens forna botten gick, och ju högre 
nivå desto finkornigare sand avsattes under 
fjordperioden.

Där Klarälven under olika skeden av landhöj-
ningen har mynnat ut i havsviken, har deltaland 
skapats. Marken är då plan, dessa kan man bland 
annat se runt Rådahöjderna och vid tallhedarna 
kring Myra.
Där isälvarna har avsatt material ovanför havsy-
tan finns väl dränerade rullstensåsar och åsland-
skap, bland annat längs Uvåns dalgång och vid 
Musån. 

På en del ställen hindrades isälvarna att forsa 
fram på grund av istungor som länge låg kvar i 
Klarälvdalen, där skapades israndsdeltan. Exem-
pel på dessa är Halgån, Örberget (Götån) och 
det lilla men tydliga Harkbergsdeltat.

Vid Halgådeltat, Svartådalen, vid Byn, Öjenäs 
och Vågbacken finns sandåsar som skapades av 
den hårda kalla vinden som blåste över mar-
kerna (Heijkenskjöld, 1983).

Markfördelning
Hagfors kommun präglas helt av den boreala 
barrskogen. Skogen utgör nära 90 procent av 
kommunens yta. I tabell 1 redogörs hur mark-
typerna fördelas i kommunen.

Naturen i Hagfors kommun
Hagfors kommun ligger inom den del av Sverige som brukar betecknas som norr-
landsterräng. Jordbruksbygden i dalgången vid Klarälven och kring de stora sjöarna 
ligger på drygt 100-150 meter över havet. De omgivande skogsklädda moränplatåerna 
varierar mellan 200 och 400 meter över havet, med enstaka toppar på 500 meter över 
havet och högre. I kommunens nordligaste del finner man kommunens högsta topp, 
Östra Tvärberget, som har en höjd på 535 meter över havet.

Tabell 1. Markanvändning i Hagfors kommun 2015

Typ av mark Area (ha) Procent * 

Åkermark 3 638 1,99

Betesmark 282 0,15

Skogsmark, produktiv 140 992 77,29

Skogsmark, improduktiv ** 18 291 10,03

Total skogsmark (produktiv + improduktiv) 159 284 87,32

Bebyggd mark och tillhörande mark 4 513 2,47

Täkter och gruvområden 104 0,06

Golfbanor och skidpistar 114 0,06

Övrig mark 14 485 7,94

Total landareal 182 419 100,00

Vatten 17 596

Total area 200 015

* Procent av landarealen, ej vatten
** Inkluderar en del våtmark (Källa: SCB 2015) 
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Människan i naturen
Mycket har hänt sedan de första människorna 
invandrade till Hagforstrakten för omkring 
8000 år sedan med både klimatförändringar 
och ändrade havsnivåer. Människan har alltid 
påverkat naturen omkring sig men på vilket sätt 
och hur mycket har ändrats genom årtusen-
dena. Från att varit jägare och samlare till att 
börjat bruka jorden till kvarnar, industrialise-
ring och elproduktion från vattenkraft.  I förra 
naturvårdsplanens (2011) bilaga Människan i 
landskapet finns en historisk tillbakablick på 
människans historia i Hagfors kommun och 
dess påverkan på landskapet runt omkring. Från 
att mest påverkat naturen lokalt kan man idag 
säga att all natur i Sverige är mer eller mindre 
påverkad av människan idag. Detta på grund av 
det utbredda jord- och skogsbruket, dämningar 
av vattendrag, jakt och fiske och på grund av 
luft- och vattenföroreningar. Hagfors kommun 
och Värmland i stort är en del av landet som är 
mest påverkad av försurning då nederbörden 
innehåller en stor mängd försurande ämnen, 
som bland annat härstammar från industrier 
runt om i Europa. Detta i kombination med att 
berggrunden i länet består av svårvittrade, sura 
bergarter som inte har förmågan att neutrali-
sera de sura ämnena i nederbörden har lett till 
en ökad försurning av sjöar och vattendrag med 
negativa följder för växt- och djurliv. (Länsstyrel-
sen Värmland 2018). 

Ibland kan människans påverkan vara av stor 
vikt för att upprätthålla biologisk mångfald, till 
exempel genom att fortsätta att hävda gamla 
ängs – och skogsmarker. Dessa miljöer har efter 
århundraden, kanske årtusenden av hävd fått en 
mycket artrik flora och fauna.

Skyddad natur och natur av  
riksintresse i Hagfors kommun
Vid 2019 års slut var 11,7 procent av Sveriges 
landareal skyddad som nationalpark, naturre-
servat, naturvårdsområden eller biotopskydds-
områden (SCB 2020). Gällande skog var år 2019 
utgjorde den formellt skyddade skogen, alltså 
skog som är skyddad genom till exempel na-
tionalparker och naturreservat, 6 % av landets 
produktiva skogsmark, frivilliga avsättningar ca 
5 % och hänsynsytor 2 %. Den största andelen 
av formellt skyddad skog är i fjällnära regioner.

Den senast tillgängliga statistiken från SCB år 
2019 visar att 1,9% av totalarealen långsiktigt 
är skyddad i Hagfors kommun och i Värmland 
är motsvarande siffra 5,3% (denna räknar dock 
ej in Natura 2000). I några av de stora naturre-
servaten i Värmland; Glaskogen, Sörmon och 
Brattforsheden finns inga större begränsningar 
för skogsbruket därför räknas de inte med i 
statistiken. I Hagfors kommun finns 1 natur-
vårdsområde samt 8 naturreservat varav ett, 
Mana-Örbäcken bildats av kommunen år 2017. 
Naturvårdsområdet och de resterande 7 reser-
vat har Länsstyrelsen i Värmland skapat. Bratt-
forsheden som är ett så kallat naturvårdsområde 
beläget i Hagfors-, Karlstads- och Filipstads 
kommun. Genom Brattforsheden slingrar sig 
Svartån fram, som nu har blivit ett naturreser-
vat. Naturvårdsområde en äldre form av skydd 
som bildades enligt den tidigare naturvårdsla-
gen. Över gränsen mellan Hagfors och Forsha-
ga kommun finns även ett så kallat landskaps-
bildsskyddsområde (Gräsmången). Det finns 
även ett djur – och växtskyddsområde i kommu-
nen (en ö i norra delen av Lakenesjön) samt 
tre stycken vattenskyddsområden (Gustavsfors, 
Stor-Ullen och Sunnemo).

Tabell 2. Skyddad natur i Hagfors kommun

1783 Hagfors
Antal skyddade  
områden

Skyddad totalareal,  
ha

Skyddad landareal,  
ha

2011 2017 2019 2011 2017 2019 2011 2017 2019

Nationalpark .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Naturreservat 5 7 8 2012 2428 2764 1811 2184 2514

Naturvårdsom-
råde

1 1 1 1369 1372 1018 1294 1298 984

Skogligt bitop- 
skyddsområde

29 30 31 86 89 96 86 89 96

Övrigt bitop- 
skyddsområde

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

Total (överlapp 
borträknat)

.. 38 40 .. 3535 3878 .. 3257 3595

Andel ( % ) .. .. .. .. .. 1,9 .. .. 2,0

Källa: SCB 2018a, SCB 2020
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I Hagfors kommun har 12 områden pekats ut 
som Natura 2000- områden (Tabell 3). Natura 
2000 är EU:s nätverk för värdefull natur, med 
målet att hejda utrotningen av arter och dess 
livsmiljöer. 

I Sverige finns ungefär 4100 Natura 2000-områ-
den, många av dem är även naturreservat eller 
nationalparker. Alla natura 2000-områden är 
klassade som riksintressen.

Tabell 3. Natura 2000- områden i Hagfors kommun

Natura 2000- 
områden

Beskrivning Area (ha)

Klarälven, övre del * Norr om Edebäck, större vattendrag med mean-
derlopp och fria vandringsvägar för lax och öring. 
Värdefulla biflöden; Acksjöälven, Götån och 
Halgån.

2 140

Nordsjöskogen Naturskog, barrskogsdominerad skog, gran-
sumpskog. Artrikt med lavar, mossor och  
vedsvampar.

29

Grundan Restaurerat vattendrag med öring. Ett av de läng-
re biflödena till Klarälven utan vandringshinder.

6

Fräkensjömyrarna Näringsfattiga brunsjöar och småvatten, öppna, 
svagt välvda mossar. Typisk aapamyr komplex. 
Vildmarkskaraktär. Vandringsleder.

1 749

Råda stormosse En högmosse med värdefulla hydrologiska egen-
skaper. Populär lokal för häckande våtmarksfåglar.

258

Jordbacktjärnarna 
Tippatjärnarna 
Dusten
Råbergstjärnarna

Näringsfattiga och fisklösa tjärnar och småvat-
ten med större vattensalamander. Tjärnarna 
har brunt (humöst) vatten med skogsmark runt 
omkring.

7
12
4
10

Brattforsheden ** Ett israndsdelta med näringsfattiga sjöar, små-
vatten och vattendrag. Högmossar, öppna svagt 
välvda mossar, fattigkärr och gungfly. Barrskog av 
taiga.

10 539

Ginbergsängen Meandernäs i Klarälven. Lövskogar som periodvis 
svämmas över av Klarälven. Sandbankar med stark 
påverkan av älven. Hemort för Klarälvsvide och 
Strandsandsjägare.

114

Noret Vattendrag som förbinder Klarälven med sjösyste-
met i Västanberg. Inga vandringshinder. Raviner 
med mycket död ved. Bäver och utter.

13 

* Området delas med Torsby kommun
** Området delas med Filipstad och Karlstad kommun 

Tabell 4. Naturreservat och naturvårdsavtal i Hagfors kommun 2021

Naturreservat Naturtyp Area (ha)

Mana-Örbäcken Rullstensås, flerhundraårig tallskog, bäckravin. 
Vandringsled.

25

Ginbergsängen Meanadernäs. Naturskogsartad sumplövskog. 114

Fräkensjömyrarna Myrkomplex med stora flarkmyrar och natursko-
gar. Vildmarkskaraktär. Vandringsleder.

1 749

Nordsjöskogen Västlig taiga, gransumpskog med naturskogskarak-
tär. Vandringsled.

29

Skallberget Sörskog Urskogslik barrskogsdominerad skog på hög höjd. 
Senvuxna knotiga tallar. Hällmark.

44

Skallberget Norskog Urskogslik barrskogsdominerad skog på hög höjd. 
Senvuxna knotiga tallar. Hällmark.

108

Brattforsheden *
naturvårdsområde

Ett av Sveriges största israndsdelta med omväxlan-
de natur. Vandringsleder.

10 539

Svartån ** Länets för närvarande största vattenområde som 
inte regleras.

761

Råda stormosse Värmlands mest gölrika mosse. 258 

* Området delas med Filipstad och Karlstad kommun
** Ingår i arealen för Brattforsheden 

Områden som är skyddade som riksintresse för 
naturvård representerar stommen i den svenska 
naturen och utgör de mest värdefulla områdena 
i ett nationellt perspektiv. Klarälven-Sunne-
modalen är det största området utpekat som 
riksintresset i Hagfors kommun, här finns 15 
mindre utpekade områden särskilt värdefulla 
för naturvården. Klarälvdalen norr om Edebäck 
är även utpekat som riksintresse för friluftsliv. 
Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada naturen, kulturmiljön eller 
friluftslivet. Riksintressen för naturvård och 
friluftsliv i kommunen beskrivs mer utförligt i 
naturvårds- och friluftsplanens del 3A- Värdeful-
la naturområden.

Nationellt värdefulla vatten har pekats ut av 
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikva-
rieämbetet ur respektive myndighets intresse 
som ett led i arbetet med miljökvalitetsmålet 
Levande sjöar och vattendrag. 
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Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biolo-
giska mångfalden bevaras samt kulturmiljövär-
den och sociala värden värnas”  – riksdagens 
definition av miljökvalitetsmålet

Miljömålet för Levande skogar preciserar att 
skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska 
och biologiska egenskaper och processer ska 
bibehållas, likaså skogens ekosystemtjänster ska 
vidmakthållas. För att uppfylla målet ska även 
skogens biologiska mångfald bevaras i samtli-
ga naturgeografiska regioner och arter ska ha 
möjlighet att sprida sig inom sina naturliga ut-
bredningsområden som en del i en grön infra-
struktur. De naturtyper och naturligt förekom-
mande arter som är knutna till skogslandskapet 
ska ha gynnsam bevarandestatus och tillräcklig 
genetisk variation inom och mellan populatio-
ner. Likaså ska hotade arter återhämta sig och 
livsmiljöer ska återställas i värdefulla skogar.

Trots att de målsättningar som nämns ovan har 
funnits i många år har skogsbruket fortfarande 
en stor negativ påverkan för ett stort antal arter 
knutna till skogsmiljöer. För landskapstypen 
skog fanns det i rödlistan (2020) 2970 arter på 
nationell nivå, 738 av dem i Värmland samt 184 
i Hagfors kommun 1. Detta visar att värdefulla 
skogsmiljöer för bland annat dessa arter finns i 
Värmland och att vi därmed har ett stort ansvar 
att bevara och utveckla de skogliga värdena 
inom länet.

Värmland kännetecknas som ett skogslän med 
nästan 1,4 miljoner hektar skogsmark som 
täcker ungefär två tredjedelar av länets yta. Av 
dessa 1,4 miljoner hektar är 1,3 miljoner (93%) 
produktiv skogsmark och utgörs av produktiv 
skog och är basen för Värmlands världsledande 
pappers- och skogsindustri. Länets skogsmark 
ägs till 58 % av enskilda mindre skogsägare, 32 
% av bolag och i övrigt av kommun, stat och 
kyrka med flera (SCB 2015). Att det privata 
ägandet är högt gör att Värmland skiljer sig från 
resten av Sverige. I Hagfors kommun är en stör-

re areal bolagsägd, ca 66 % där Stora Enso Skog 
och Mark är den största skogsägaren. Lite unikt 
för kommunen är att den privatägda marken är 
uppdelad på många olika fastigheter då fastig-
heter inte sammanslagits i så stor utsträckning.

Den värmländska skogen domineras helt av 
barrskog förutom vid Vänerkusten där det finns 
kulturpåverkade områden med mindre bestånd 
av ädellövskogar.

Skogen sköts först och främst på ett produk-
tionsinriktat sätt, men det finns en ökad förstå-
else kring skogens betydelse för både den bio-
logiska mångfalden, rekreation och människors 
välbefinnande. I skogen lever en mängd arter 
som är knutna till skogen och dess livsmiljö. De 
flesta av våra rödlistade arter som är knutna till 
skogen är beroende av gamla och grova träd, 
solexponerade eller skuggade träd, döda och/
eller döende träd av varierande kvalitet. Detta 
är en bristvara i vårt skogslandskap idag. Idag är 
skogarna till stor del sk monokulturer, dvs de är 
homogena, av samma trädslag, åldern är likar-
tad genom hela beståndet och det finns inte 
längre död ved i olika nedbrytningsfaser. 

När vi idag pratar om skog med höga naturvär-
den handlar det därför ofta om gamla skogar el-
ler lövskogar med god tillgång på död ved och/
eller grova träd. En variation av trädslag i olika 
åldrar samt avsaknad av tydliga spår av skogs-
brukspåverkan är andra strukturer som tyder på 
höga naturvärden.

För att en trädberoende art långsiktigt ska 
överleva krävs det att nya träd skapas, döda eller 
levande beroende på art, med den kvalitet som 
just den arten behöver, med lagom tidsintervall 
och på ett lagom avstånd. Vissa arter är dessut-
om beroende eller gynnade av hög luftfuktig-
het, kalkrik berggrund och/eller vissa terränge-
genskaper som till exempel blockig terräng. 
Arterna kan även vara beroende av samverkan 
med andra arter, till exempel är en del marks-
vampar och träd knutna till varandra. Naturlig 
störning, såsom bränder, översvämmade ytor, 
bäver och stormfällda träd, som är naturens 
egna föryngringsmetoder har i stort sett för-
hindrats för att kunna bedriva ett kontrollerat 

Karta 2. Skyddad natur i Hagfors kommun Lokala åtgärdsbehov per miljömål

1 Sökning i Artfakta (SLU Artdatabanken) på rödlistan 2020, kategorierna DD, RE, CR, EN, VU, NT och landskapstyp 
skog.
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skogsbruk. Dessa störningar är viktiga då de 
även förhindrar att de konkurrensstarka arterna 
konkurrerar ut de svagare konkurrenterna, på 
så vis uppstår en mer artrik miljö.

För att bevara skogens värdefulla miljöer krävs 
både formellt skydd och frivilliga avsättningar 
och generell hänsyn från skogsägare. En stor 
utmaning är att anpassa skogsbrukets metoder 
så att de bevarar och utvecklar natur- och kul-
turvärden samtidigt som de är konkurrenskraf-
tiga. Dock tar det lång tid innan man kan mäta 
miljöeffekterna av en ny metod, därför behövs 
mer kunskap om skogens ekosystem och hur 
det svarar på olika åtgärder. Skogsmiljöer kan 
behöva restaureras eller skötas på ett sätt som 
utvecklar värdena snabbare. Till exempel kan 
förvaltningen i tätortsnära skogar, där många 
människor vistas, anpassas för att göra skogen 
mer attraktiv och tillgänglig.

Det är även viktigt, utifrån grön infrastruktur, att 
titta på skogen utifrån ett landskapsperspektiv 
för att se var områden med hög kvalitet finns. 
Dessa områden är så kallade värdetrakter och 
kan vara nyckelbiotoper eller områden med 
särskilt utsatta arter. I dessa områden är det 
särskilt viktigt att föra en dialog med berörda 
aktörer för att på bästa sätt bevara den biologis-
ka mångfald och de ekosystemtjänster som finns 
i kombination med ett hållbart brukande.

Ekosystemtjänster i skogen

Ekosystemtjänsterna som skogen direkt eller 
indirekt tillhandahåller och erbjuder människ-
ans välfärd, är många. Tack vare skogens rötter 
är marken stadig och säker då vatten och mark 
binds. Med rötternas vattenupptag, markens 
rika förnalager och förmågan att fungera som 
ett vattenmagasin är skogen ett ovärderligt över-
svämningsskydd. Vattnet filtreras och renas här. 
Genom skogen får vi livsmedel såsom bär, svamp 
och kött från vilt.

En välfungerande skog är en viktig plats för våra 
pollinerande insekter såsom humlor, bin och 
fjärilar. Små och stora rovdjur och parasiter är 
naturliga fiender till arter som kan uppträda 
som skadegörare. Näringstillförseln och åter-
vinning av näring som skogen behöver ges av 
svampar och mikroorganismer i marken.

Träden och marken lagrar kol vilket gör skogen 
till en klimatreglerare. Vi kan även använda 
skogen till träråvara och bioenergi genom att 

lämna avverkade träd till massa- och pappersin-
dustrin och till sågverk, grenar och toppar går 
till bränsletillverkning. 

Och inte att förglömma fotosyntesen och pro-
duktionen av syre och luftrening.

Skogarna i Hagfors kommun

Skogen har länge skapat arbetstillfällen och 
gör det än idag. Skogsägare och företag inom 
besöks- och turismnäringen är två exempel på 
aktörer som behöver naturens krafter för att 
både överleva och fortsätta utveckla vår kom-
mun. Skogen är en stor naturresurs i kommu-
nen, det finns ungefär 145 000 hektar produktiv 
skogsmark vilket motsvarar cirka 77 procent av 
kommunens totala landareal. (SCB 2015)

Skogslandskapet bidrar till kommunens tillväxt 
genom virkesproduktion, biobränsle och natur-
upplevelser. Här har vår kommun stor potential 
med goda möjligheter att bidra till utvecklingen 
av vad som kan kallas för bioekonomin, något 
som Värmland idag är världsledande inom. Det 
finns dock en stor utmaning i att finna former 
så skogsbruk kan bedrivas utan att den biologis-
ka mångfalden och andra värden hotas. 

Idag finns det inga rester kvar av äkta urskog 
i Hagfors kommun, bara ett fåtal naturskogar 
finns kvar. Naturreservatet Mana-Örbäcken i 
centrala Hagfors är ett fint exempel på en na-
turskog. Området hyser många rödlistade arter, 
gamla träd och rikligt med död ved. Likaså 
Skallberget i Sunnemo, Nordsjöområdet i Eks-
härad och Stenbäcksdalen i Knappåsen är andra 
exempel. Av olika anledningar har dessa områ-
den inte omfattats av skogsbruket och fungerar 
därför som viktiga oaser för många växter och 
djur.

Skogsbruket i Hagfors kommun har sedan 
1800-talet varit inställt på rationell produktion, 
vilket medfört att skogen idag är förhållandevis 
homogen och artfattig. Skogsbruket har varierat 
i tid och rum, och varit en grundförutsättning 
för utveckling i kommunen.

Ända fram till slutet av 1800-talet fanns ingen 
hållbar förvaltning av skogen i Sverige. Skogs-
vård var ett okänt begrepp. Man övervägde inte 
andra aktiva insatser än att fördela skogstillgång-
en till bruken för kolningen. Uddeholmsbolaget 
gjorde redan i slutet av 1800-talet den första 
heltäckande inventeringen med målsättningen 

att fastställa en långsiktigt plan - vilket var tidigt 
ur ett svensk perspektiv. Skogen indelades i 
block, var och en avsedd för ett års avverkning 
utifrån ett tidsperspektiv av skogens omloppstid. 
Plantskolor uppfördes. Beskogning med barr-
skog på svedjefall och efter hyggen gjordes. Den 
glesa och småväxta skogen avverkades för att 
ny tät ungskog skulle ge möjlighet till framtida 
virkesproduktion. Ungskogen gallrades. Bolaget 
var tidigt medveten om att en anpassning till 
lokala förhållanden var viktig. Den första planen 
fastställdes i slutet av 1800-talet. 

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

Om skogsbruket hotar eller gynnar den biolo-
giska mångfalden beror på vilka brukningsmeto-
der som används. En variation i landskapet och 
biotoper krävs för att skogen inte ska fortsätta 
utarmas. Brukandet av skogen i sig behöver inte 
vara ett hot mot den biologiska mångfalden, för-
utsatt att man brukar skogen på ett mångsidigt 
och hänsynsfullt sätt och även undantar vissa 
ytor från produktionsskogsbruk.  Ett skogsbruk 
som satsar på monokultur samtidigt som man 
förhindrar naturlig dynamik utarmar mång-
falden. Brist på riktigt gammal skog, brist på 
lövträd, utdikning, brist på död ved och brist på 
bränder är orsaker till att hotade arter har svårt 
att finna livsrum i skogen. Många av de hotade 
arterna är beroende av skog med lång kontinui-
tet, med gamla träd och död ved. Det är bara på 
landskapsnivå som man kan kombinera alla vär-
den i skogen som ska bevaras eller förstärkas. Av 
den anledningen är det av stor vikt att planera 
skogsbruket utifrån grön infrastruktur.

De naturanpassade skogsbruksmetoderna som 
tillämpas i Sverige är inte mer än 30 år gamla. 
Det kommer att ta mer än ett halvt sekel innan 
man kan se resultaten. Forskning visar dock 
att metoderna för naturhänsyn i samband med 
avverkning ger effekt. Död ved, kvarlämnandet 
av träd som ska bli riktigt gamla och korridorer 
längs vattendrag är mycket viktigt för den biolo-
giska mångfalden.

Den kommunägda skogsmarken

Som markägare vill Hagfors kommun föregå 
med gott exempel och arbetar med naturvär-
den kopplade till skog. Vattendrag får inte 
överkorsas utan skyddande stockbroar och kör-
skador ska minimeras. Död ved ska lämnas kvar 
i skogen och stigar ska bevaras. Den tätortsnära 
skogen ska skötas så att den inbjuder till rekrea-
tion samtidigt som dess naturvärden ska öka. Av 
Hagfors kommuns egna produktiva skogsmark 
på 854,2 ha (2018) är cirka 86,1 ha eller 10,1 
% satt till målklass naturvård orörd som helt 
undantages produktion. 118,5 ha eller 14 % är 
klassade till naturvård med skötsel där natur-
vårdsmålen styr skötseln som endast sker när 
det är motiverat av naturvårdsskäl. Cirka 28,8 
ha eller 3,4 % är undantaget produktion ge-
nom klassningen PF- produksmål med förstärkt 
miljöhänsyn. Dessa arealer är till största delen 
tätortsnära skog. Totalt sett är alltså cirka 233,4 
ha eller 27 % av kommunens egna produktiva 
skogsmark avsatt för naturvård 2. Hagfors kom-
muns skogsråvara är år 2021 inte certifierad.

I Skogsstyrelsen har år 2018 registrerat 186 
nyckelbiotoper i Hagfors kommun med en areal 
på 530 hektar. Fyra ligger på kommunalägd 
mark och alla har ett formellt skydd. Dessa 
är naturreservatet Mana-Örbäcken i centrala 
Hagfors, Skallberget Sunnemo, Norra Präst-
gårdstjärn och Ekesbergets östsluttning. Stor-
skogsbruket har haft ansvaret att inventera och 
registrera nyckelbiotoper på egen mark och de 
har registrerat totalt 532 nyckelbiotoper med en 
areal på 2952 hektar i Hagfors kommun (Skogs-
styrelsen 2018).

2 Inkluderar ändringen av målklassning av Staffaskogen gällande NO och NS områden men ej övriga revideringar som 
beslutats om för Skogsbruksplanen genom beslut i KS 2019/73.
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Karta 3. Skogliga nyckelbiotoper, Norra delen av 
Hagfors kommun 2019 (NVV 2019) 

Karta 4. Skogliga nyckelbiotoper, Södra delen av 
Hagfors kommun 2019 (NVV 2019) 
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Skogliga miljöinvesteringsområden

Hagfors kommun beviljades bidrag från lands-
bygdsprogrammet 2014-2020 inom stödet 
“Skogens miljövärden” som delvis finansieras av 
pengar från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Stödet syftar till att bevara 
och utveckla miljövärden i skogen genom att 
stödja aktiva åtgärder för att bevara och utveck-
la biologisk mångfald och kulturmiljövärden i 
skogen. Kommunen har beviljats bidrag för åtta 
olika områden på sammanlagt 14,4 hektar för 
att sköta natur- och kulturmiljöer samt rensa en 
kulturlämning. Åtgärderna består framförallt av 

att främja och bevara lövskog på platser som his-
toriskt har hävdats. Områdena skall hållas efter 
enligt bidragsbeslutet i fem år dvs till årsskiftet 
2023/24 men om områdena även fortsättnings-
vis sköts finns stor potential för höga natur- och 
friluftsvärden. Områdena och dess målbilder 
skrevs genom beslut om revidering av skogs-
bruksplanen hösten 2018 in i skogsbruksplanen 
vilket förhoppningsvis kan leda till kontinuerlig 
utveckling.

Karta 5

Karta 6
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Identifierat åtgärdsbehov för att behålla och  
utveckla naturvärden i skogen

• Bidra till att öka andelen långsiktigt skyddad skog 

• Bidra till att öka andelen hyggesfritt brukad skog 

• Bidra till att öka andelen god generell hänsyn i det brukade 
skogslandskapet 

• Minimera körskador i samband med skötsel- och drivningsåtgär-
der i skogslandskapet 

• Skapa mer död ved, tex genom att lämna döda träd i tätorternas 
skogsdungar och skogar som liggande naturvärdesträd vid behov 
av fällning 

• Möjliggöra en grön infrastruktur i landskapet och i tätorterna, 
som gör att skogslevande, hänsynskrävande arter kan sprida sig 
mellan olika för arterna lämpliga skogsområden genom fysisk 
planering 

• Informera och förtydliga om naturvärdenas förekomst och deras 
behov av skogen, och informera om skogens ekologiska betydel-
se – både externt och internt 

• Förbättra förvaltning av kommunens tätortsnära skog med tanke 
på naturvård genom till exempel utbildning, riktlinjer 

• På kommunens mark friställa befintliga gamla och/eller grova träd 
av lövträd och tall och röja fram nya individer att bli grova träd, 
för att förlänga överlevnaden hos befintliga grova eller gamla 
träd, och påskynda stamtillväxten hos kommande individer 

• Säkerställa återväxten på kommunens mark, speciellt i tätortsnära 
natur 

• Inför planläggning inventera artförekomsten inom lämpliga art-
grupper, där skogen som kan bli berörd innehar observationer av 
signalarter och/eller rödlistade arter eller förutsättningar för före-
komst av rödlistade arter. 

• Skapa integrationsmöjligheter och ökad kunskap om svenska sko-
gen, exempelvis genom att delta i SFI-utbildningar.

Karta 7
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Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduk-
tion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks”– riksdagens definition av miljökvali-
tetsmålet.

Till odlingslandskapet räknas det öppna land-
skapet med sin odling, slåtter och bedrift, det 
vill säga åkrar, slåtterängar och betesmarker. 
Naturvärdena i dagens odlingslandskap är 
resultatet av hur det har brukats av människor 
under tusentals år. En stor del av våra växter- 
och djurarter finns i slåtter- och betesmarker, i 
åker- och vägrenar, åkerholmar, våtmarker och 
andra småbiotoper. Med småbiotoper menar 
man miljöer i landskapet som ligger utanför 
den odlade marken. Många av dessa miljöer och 
äldre jordbruksbyggnader har också kulturhisto-
riska värden eftersom de ger en bild av hur våra 
förfäder levde och brukade odlingslandskapet. 

Många småbiotoper är dock hotade i dagens 
odlingslandskap då jordbruket blivit mer speci-
aliserat, intensivt och storskaligt medan marker 
på andra håll inte brukas längre och många 
gårdar läggs ner. Den biologiska mångfalden 
och kulturmiljöer är beroende av ett fortsatt 
jordbruk samt hållbara metoder. Bland annat 
är betande djur en förutsättning för att bevara 
artrika betesmarker, ängsmarker har till stor del 
planterats med skog eller blivit åkermark.

Regeringen har fastställt tolv preciseringar 
för att vi ska kunna uppnå miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap. Dessa innebär bland annat att 
åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska 
och biologiska egenskaper och processer ska 
bibehållas. Jordbruksmarken ska även ha så låg 
halt av föroreningar att ekosystemets funktioner, 
den biologiska mångfalden och människors häl-
sa inte hotas. Likaså ska odlingslandskapet hål-
las öppet med variationsrika betydande inslag 
av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, 
småbiotoper och vattenmiljöer som en del i en 
grön infrastruktur som erbjuder livsmiljöer och 
spridningsvägar för vilda växter- och djurarter. 

Mängden jordbruksmark i Värmland, ungefär 5 
% av den totala ytan, är betydligt lägre än närlig-
gande län söder- och österut. Exploateringen av 
jordbruksmark har inte skett i samma utsträck-

ning som i övriga delar av Sverige, däremot har 
större mängder jordbruksmark växt igen eller 
planterats med skog. Antalet gårdar i länet har 
också minskat drastiskt sedan början av 2000-ta-
let. Att jordbruksmark försvinner påverkar 
den gröna infrastrukturen negativt eftersom 
spridningsvägarna för vissa arter försämras när 
avstånden mellan öppen mark ökar.

De gamla ängs- och hagmarkerna hyser en 
mycket rik flora och fauna, jämfört med marker 
som påverkats av kvävegödsel. På en kvävebe-
rikad mark finns det näring i överflöd vilket 
gör att ett fåtal konkurrensstarka arter helt kan 
ta över om de inte hålls tillbaka av slåtter eller 
bete. Ängsmarker är ofta näringsfattiga och på 
den marken gynnas de arter som bäst klarar 
näringsbristen, vilket oftast inte är de konkur-
rensstarka arterna, det gör att dessa marker är 
mer artrika än näringsrika marker.

Odlingslandskapet i Hagfors kommun

Sedan mitten av 1900-talet har slåtterängar i 
Hagfors kommun praktiskt taget försvunnit 
och betesmarker har till stor del minskat. Idag 
består Hagfors kommun endast av strax över 
2 % (knappt 4000 ha) åker och betesmark 
(SCB 2015). Torpen ovanför högsta kustlinjen, 
i skogslandskapet, där den högsta biologiska 
mångfalden fanns har omformats till fritidsbo-
enden. Ängs- och hagmarksfloran knuten till 
den magra norrlandsterrängen kring skogstor-
pen i Hagfors kommun har dock potential att 
återuppstå bara skötseln är rätt. 

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

Kommunen har goda förutsättningar för eko-
logisk odling då trycket från skadegörarna är 
lågt på grund av det kalla klimatet. Jordarna är 
unga, och till stor del befriade från bekämp-
ningsmedelsrester. Möjlighet till utveckling av 
bete på biologiskt mångformiga arealer som 
gammal hagmark, skogsbetesmark och strand-
ängar är stor. 

Den totala arealen åkermark har minskat något 
och andelen ekologisk åkermark har minskat 
i kommunen de senaste 10 åren. År 2018 var 

andelen ekologisk åkermark kommunen 23,7 
%, en minskning med 10,3 procentenheter från 
34 % år 2010 eller 421 hektar (LRF 2017, 2019). 
Den totala arealen åkermark minskade under 
samma period med 171 hektar.

Tabell 5. Andel ekologisk åkermark Hagfors kommun 2018

År
Ekologisk areal 

åkermark (areal i 
hektar)

Total åkermark (are-
al i hektar) 

Andel ekologisk areal 
( %) 

2010 1 260 3 708 34,0

2016 803 3 593 22,4

2018 839 3 537 23,7

Källa: LRF Kommunstatistik 2017 och 2019

En inventering av ängs- och hagmarker i kom-
munen gjordes år 1998. Områdena klassades 
enlig Länsstyrelsens länsrapport Ängar och 
hagar i Värmland. Totalt inventerades och 
klassades 60 objekt, klass I är de mest värdefulla 
ängs- och hagmarker som ofta fortfarande är 
kvar i jordbruksproduktion medan klass II och 
III värderas något lägre. I Hagfors kommun var 
endast 10 objekt klassade till III. Inget objekt 
klassades som I eller II. 

Minskningen av ängs- och hagmarker är den 
största negativa förändring för den biologis-
ka mångfalden som skett de senaste 30 åren i 
Hagfors kommun. Trots höga ambitioner, såväl 
nationellt som lokalt, saknas resurser att bevara 
dem. Om ingenting förändrar dagens situation 
kommer de flesta av kommunens ängs- och 
hagmarker med sin långa historia och stora 
betydelse för både bygdens folk och den biolo-
giska mångfalden att i stort sett vara helt borta 
inom några år. 

Jordbruksverket har tillsammans med länssty-
relserna på regeringens uppdrag inventerat 
landets värdefulla ängs- och betesmarker mellan 

åren 2002-2004 3. Då skapades databasen TUVA 
som idag är tillgänglig via Jordbruksverkets 
hemsida och innehåller information över 47 
inventerade områden i Hagfors kommun, de 
flesta är inventerade år 2003 men även några år 
2007, 2009 och 2017. Kunskapsläget är därmed 
inte helt uppdaterat. Många av områdena är 
igenväxta och i stort behov av restaurering och 
kontinuerlig hävd.

3 Jordbruksverket 2015
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Tabell 6. Utdrag från Ängs- och betesinventeringen 2002-
2004 i Hagfors kommun.
Källa: Jordbruksverkets databas TUVA, 2019.

Fastighets-
namn

Areal Inventeringsnotering Byggnadsmiljö Markslag

Nybo 1 0,41 ha 2003-09-15: Hackslått By/ensamgård Äng

Heden 3,15 ha 2003-09-17: Naturaliserade 
åkrar på mossmark längs 
Knoälven.

By/ensamgård Bete

Brunnberg 3 1,03 ha 2003-09-15: Trivial flora, 
men många stora odlings-
rösen och bukettformade 
rönnar. Stora odlingsrö-
sen även längs kanten av 
åkrarna i öster, möjligt att 
restaurera liksom andra 
områden inom byn.

Finngårdsmiljö Bete

Starra 5 5,21 ha 2003-09-17: Gamlade hack-
slåttmarker och betesmar-
ker med många och stora 
odlingsrösen. I marken 
SO om gården finns gamla 
vidkroniga björkar. V om 
husen finns hamlade träd, 
bla några grova sälgar.

Restaurerbar

Starra 3 0,23 ha 2003-09-17: Gammal 
åkermark. Under 50-talet 
kördes odlingsrösen som 
låg i åkern bort.

Finngårdsmiljö Äng

Starra 4 0,98 ha 2003-09-17: Åker med 
många odlingsrösen spritt 
över ytan.

Finngårdsmiljö Äng

Västra harberg 1,31 ha 2003-09-17: Mycket fin 
betesmark/äng, artrik, 
många odlingsrösen och 
strand. Under uppröjning.

Torpmiljö Bete

Lövnbergstorpet 3,02 ha 2003-10-11: Åkermark som 
bryts ibland. Många fina 
odlingsrösen.

Ej aktuell 

Fastighets-
namn

Areal Inventeringsnotering Byggnadsmiljö Markslag

Hamrasågen 1 0,38 ha Torpmiljö Bete

Sör på änden 4 7,23 ha 2003-10-11: Finngårdsmiljö, 
mycket odlingsrösen, en del 
gamla lövträd.

Restaurer-
bar

Norra 
loffstrandssätern

1,76 ha 2003-09-07: Bete på vallen 
och i skogen. Nästan alla hus 
är byggda de senaste 50 åren. 
Endast en liten del av den 
ursprungliga vallen är öppen. 
Väster om objektet är skogen 
nyligen huggen och där finns 
odlingsrösen, husgrunder, en 
hamlad sälg och en stenmur 
(som tyvärr är överkörd). 
Eventuellt kanske området 
N om vägen skulle gå att 
restaurera, där finns en del 
odlingsrösen och lite sten-
mur. Skogen har skötts med 
trakthyggesbruk och består av 
ca 30-50 årig granskog. Korna 
betar gärna vid Fastnässätern.

Fäbodsmiljö Bete

Nybo 2 0,09 ha By/ensamgård Äng

Malmbackarna 2 5,53 ha 2003-09-18: Mycket välbevara-
de småtegar 10 ggr 10 m och 
uppåt, tydliga hak och smådi-
ken, mängder av odlingsrö-
sen. Unikt fossilt åkersystem  
för Värmland. Mycket svam-
par på de värdefulla träden. 
Det finns mer marker att 
restaurera i norra och södra 
delen.| 2009-07-09: Enligt 
brukaren finns här flera arter 
av jordtungor och stråfinger-
svamp. Även många fjärilar, 
bla har brukaren noterat 42 
arter av dagfjärilar.

By/ensamgård Bete

Bergsängssätern 0,58 ha 2003-09-16: Delvis öppen 
sätervall, största delen utan 
hävd.

Fäbodsmiljö Äng

Brunnberg 0,71 ha 2003-09-15: Gammal fotbolls-
plan.

Finngårdsmiljö Bete
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Fastighets-
namn

Areal Inventeringsnotering Byggnadsmiljö Markslag

Norra gräs 
(Brantbäcken)

5,28 ha 2003-09-29: Artfattigt, men 
mycket hög och brant ravin 
som är öppen och betas.

By/ensamgård Bete

Upplundshöj-
den 2 (Gläntan)

3,10 ha 2003-09-18: Åkermark. Få in-
dikatorarter, gödselpåverkan. 
Många odlingsrösen . Ganska 
igenvuxet sedan 20-30 år. 
Skogen är nog full av rösen 
och det finns nog mycket 
mark att restaurera i byn. 

By/ensamgård Bete

Brunnberg 1 1,12 ha 2003-09-15: Åkermark, den V 
delen har en mycket ore-
gelbunden form. Gräset är 
slaget, men ligger kvar än så 
länge, kommer nog att tas 
bort. Mycket svår bedömning 
så här sent, men prästkrage 
dominerar, lingon på vissa 
ställen i vallen som är utmag-
rad. I kanten Ö om åkern 
finns många stora odlingssrö-
sen.

Finngårdsmiljö Äng

Brunnberg 2 0,37 ha 2003-09-15: Gräset är slaget, 
men inte bortfört.

Finngårdsmiljö Äng

Tabaktorp 0,60 ha 2003-09-16: Fårbete på mos-
sen  längs sjöstranden.

By/ensamgård Bete

Hamrasågen 2 0,06 ha 2003-09-16: Slåtteräng i 
sydbrant, svårt att hitta arter, 
men det fanns extremt myck-
et prästkrage.

Torpmiljö Äng

Åsen 2,90 ha 2003-10-10: Det finns många 
gamla torp runtomkring där 
det nog också kan finnas fina 
kulturmiljöer och kanske  
andra värden.

Restaurer-
bar

Uddeholm 6,77 ha 2003-10-10: Ganska igenvux-
en betesmark, har nog varit 
gödslad, men det växer häv-
dgynnade arter på tuvorna. 
Indikatorarterna skulle nog 
öka om området röjdes.

Torpmiljö Bete

Fastighets-
namn

Areal Inventeringsnotering Byggnadsmiljö Markslag

Länsmanshöj-
den

1,38 ha 2003-09-29: Det lär finnas 
många rödlistade svampar vid 
den här gården.

Torpmiljö Bete

Sör på änden 1 2,27 ha 2003-10-10: Välhävdad åker-
mark, med hackslåttmarker 
som fortfarande är öppna. 
Mängder av odlingsrösen 
längs kanterna och i åkern, 
vissa är mycket stora och 
kallmurade. Fina stenmurar. 
Brant sluttning, med små 
åkrar på krönet. Mycket väl-
bevarad finngårdsmiljö, med 
ett gammalt kokhus ö om 
objektet.

Finngårdsmiljö Äng

Malmbackarna 
1

1,54 ha 2009-07-09: Enligt brukaren 
finns här flera arter av jord-
tungor.

By/ensamgård Äng

Starra 2 0,54 ha 2003-09-17: Gammal åker-
mark. På 50-talet togs alla 
odlingsrösen och stora stenar 
som låg i åkermarken bort.

Finngårdsmiljö Äng

Uddeholmshyt-
tan

8,92 ha 2003-09-17: Märkligt ställe. 
Bruksmiljö, hyttruin, men 
bara 2 förfallna byggnader 
kvar. Husgrunder och sten-
konstruktioner, speciellt i 
NV. Odlingsrösen, och långa 
stentippar. Vägbank. Har 
varit ohävdat, med mycket 
hallon och älgört. Ett stort 
område omkring gården be-
tas med 20-30 fjällkor. En del 
bukettformade lövträd i N.

Restaurer-
bar

Sör på änden 2 0,78 ha 2003-10-10: Gamla åkrar, 
mängder av stora odlingsrö-
sen i skogen längs åkerkan-
terna.

Finngårdsmiljö Äng
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Fastighets-
namn

Areal Inventeringsnotering Byggnadsmiljö Markslag

Sör på änden 3 0,22 ha 2003-10-10: Gammal åker-
mark. V om objektet ligger 
ett gammalt, timrat  kokhus, 
även andra äldre byggnader.

Finngårdsmiljö Äng

Näs  
(Pikgården)

1,00 ha By/ensamgård Bete

Upplundshöj-
den 1 (Gläntan)

0,61 ha 2003-09-18: Gammal åker-
mark, få indikatorarter.

By/ensamgård Bete

Görsjötorp 0,33 ha 2003-09-18: Få indikatorarter, 
men bedömningen är svår så 
här sent. Torpets ganska stora 
areal hackslått håller på att 
växa igen med björksly, kan 
nog restaureras.

Torpmiljö Äng

Gropberg 0,33 ha Finngårdsmiljö Äng

Starra 1 0,43 ha 2003-09-17: Gammal åker. 
Under 50-talet kördes stora 
stenar och odlingsrösen som 
låg ute i åkern bort.

Finngårdsmiljö Äng

Brantfallet 8,57 ha 2003-09-29: Ganska nyligen 
röjt.

By/ensamgård Bete

Aspåsen 1 
(Björkhult)

0,10 ha 2009-06-03: Liten sandlåda 
ingår. Mycket narcisser.

By/ensamgård Äng

Aspåsen 2 
(Björkhult)

2,11 ha 2009-06-03: Jakttorn i NV. 
Fin hästkastanj vid hu-
set. En del ris kvar efter 
röjning, främst i S delen. 
Slyuppslag främst i N. Sten-
satt terrassering. Rester av 
trägärdsgård vid muren.

By/ensamgård Bete

Fastighets-
namn

Areal Inventeringsnotering Byggnadsmiljö Markslag

Stenåsen 0,68 ha 2007-07-05: För att ligga så 
ensligt i skogen är resterna 
av det här finntorpet ganska 
välbevarade. N om ängen 
finns resterna efter en rase-
rad jordkällare. I granskogen 
V om ängen finns resterna 
efter en jordkällare? och ev 
en liten timrad ängslada. I 
skogen finns också odlings-
rösen och stora stenmurar. 
Mycket fjärilar.

Finngårdsmiljö Äng

(Dolparna) 0,28 ha 2007-07-05: Rester av finn-
torpsbebyggelse. Jag tror att 
det varit skog här som man 
nyligen har huggit ner, runt 
bebyggelseläget är stora, 
markberedda hyggen. Myck-
et kruståtel, svårt att hitta ev 
husgrunder, andra lämningar 
och åkertegarnas gränser. 
Även odlingsrösen och sten-
murar är gömda av ris och 
gräs.

Finngårdsmiljö Äng

Nordgården 1,18 ha 2007-07-05: Välbevarad gårds-
miljö, gästgiveri.

By/ensamgård Bete

Trindtjärn 1 0,58 ha Finngårdsmiljö Bete

Trindtjärn 2 1,75 ha 2007-07-05: Mycket stenig be-
tesmark med flera inspräng-
da små åkertegar. Många 
stenrösen. Kanske gammal 
hackslått?

Finngårdsmiljö Bete
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Fastighets-
namn

Areal Inventeringsnotering Byggnadsmiljö Markslag

Norra 
loffstrand

0,23 ha By/ensamgård Äng

Stenåsen 2 3,12 ha 2007-09-17: Stenmurar och 
odlingsrösen. Bäck och bruk-
ningsvägar. Planterad gran.

Restaurer-
bar

Ugglebo 1:1 
(Ugglebo)

2,14 ha 2017-06-15: Finngårsmiljö 
som nyligen restaurerats. 
Byggnaden vars historiska 
funktion är övrig är en liten 
modern sommarstuga.

Fäbodsmiljö Bete

Ekosystemtjänster i odlingslandskapet

Jordbruksmarker producerar livsmedel till oss 
människor, vilket kan ses som den primära 
ekosystemtjänsten, men för att vi ska kunna 
producera livsmedel krävs en rad andra ekosys-
temtjänster som odlingslandskapet bidrar med. 
Dessa ekosystemtjänster kan bland annat vara 
markbördighet, pollinering, biologisk kontroll 
av skadegörare, näringscirkulation. Jordlöpare, 
spindlar och nyckelpigor är naturliga fiender 
till skadedjur så genom att gynna dem kan 
skador på grödor förebyggas, och användning-
en av växtskyddsmedel minska.

Viktigt att tänka på är att livsmedelsproduktio-
nen i sig inte är ett mått på hur bra ett ekosys-
tem mår. Långsiktigt negativa effekter som till 
exempel utarmning av jordens mullhalt och 
näring kan kortsiktigt kompenseras med ökad 
användning av handelsgödsel.

Livsutrymme för en rad arter, genetiska re-
surser, vattenrening, naturlig vattenreglering 
och bioenergi är andra ekosystemtjänster från 
odlingslandskapet.

Identifierat åtgärdsbehov för att utveckla  
naturvärden i odlingslandskapet

• Bidra till restaurering och förbättring av ängs- och hagmarker där 
behov finns för att värdet ska återskapas 

• Kunskapsinsamling för att veta vilka småbiotoper som finns inom 
kommunen och vilket åtgärdsbehov som finns för att bibehålla/
återskapa värdet hos dessa. I ett första steg bör småbiotoperna 
på kommunens egen mark kartläggas 

• Ökad information till markägare och jordbruksarrendatorer om 
värdet av småbiotoper samt rådgivning angående skötsel och 
eventuellt tillgängligt restaureringsbidrag 

• Uppmuntra till återkommande uppföljning av ängs- och  
naturbetesmarker, minst vart 10:e år 

• Undersöka behov och möjligheterna med ett nätverk för att sam-
ordna insatser om att hävda värdefulla ängs- och betesmarker 

• Kunskapsinsamling om det minskade ekologiska odlandet 

• Informationsspridning om ekologisk odling 

• Inventeringar och handlingsplan för arbetet med grön infrastruktur 
för att kunna identifiera värdetrakter och värdekärnor i odlings-
landskapet 

• Anpassa förvaltningplan av grönytor, slaghack, slyröjning och 
röjning längs med gång- och cykelvägar för att gynna biologisk 
mångfald och en grön infrastruktur
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Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktioner i landskapet ska bibehållas och värdeful-
la våtmarker bevaras för framtiden” – riksdagens 
definition av miljökvalitetsmålet.

Sverige är en av världens mest våtmarksrikas-
te länder. Ungefär en femtedel av landets yta 
består av våtmark (NVV 2019). Cirka 13 procent 
av landets yta täcktes år 2015 av ren myrmark, 
öppen och skogsbeklädd (SCB 2019). Därtill 
tillkommer ytterligare våtmark som till exempel 
strandvåtmark och fuktängar. Våtmarker har en 
stor betydelse för fungerande ekosystem, bio-
logisk mångfald, klimatsystem, rening och som 
vattenresurs. 

Idag har en uppemot en fjärdedel av landets 
ursprungliga våtmarker försvunnit genom ut-
dikning och skogsbruk (NVV 2019). Därutöver 
är många våtmarker påverkade av kvävenedfall, 
körskador och att de inte längre hävdas med 
slåtter eller bete.  Våtmarker kommer också på-
verkas av klimatförändringar och har en viktig 
del i klimatsystemet genom lagring av kol.

Ett stort antal växter och djur är beroende av 
olika våtmarker, dessa miljöer hyser totalt 800 
rödlistade arter och för nästan 470 av dessa är 
våtmarkerna särskilt viktiga livsmiljöer (ArtData-
banken 2018). För att vi ska ha möjlighet att nå 
miljömålen för Myllrande våtmarker krävs bland 
annat att våtmarker av alla typer ska finnas 
representerade i hela landet inom sina naturliga 
utbredningsområden. Våtmarker behöver även 
återskapas, i synnerhet där aktiviteter som ex-
empelvis dränering och torvtäkter har medfört 
förlust och fragmentering av våtmarker. Arter 
knutna till våtmarker ska ha möjlighet att sprida 
sig till nya lokaler inom sitt naturliga utbred-
ningsområde, dessa arter ska även ha gynnsam 
bevarandestatus med tillräcklig genetisk varia-
tion mellan och inom populationerna. Arbetet 
med grön infrastruktur är därför av stor vikt för 
bevarandet av våtmarker.

Våtmarker är ett begrepp som innefattar flera 
olika naturtyper och klassningen av naturtyper-
na har varierat med tiden. Begreppet våtmark 
kan definieras på många olika sätt och Natur-
vårdsverkets definition omfattar bland annat 
myrmarker, sumpskogar och våtmarksstränder vid 
sjöar, vattendrag och hav (NVV 2019). Vägledning-

arna för svenska naturtyper i art- och habitats-
direktivets bilaga 1 (NVV 2011) innefattar elva 
typer av våtmark: högmossar , skadade högmossar , 
terrängtäckande mossar, öppna mossar och kärr, käl-
lor och källkärr, agkärr, kalktuffkällor, rikkärr, alpina 
översilningskärr, aapamyrar samt palsmyrar.

Några vanliga typer av våtmark i Hagfors kom-
mun är följande:

Aapamyrar
Dessa myrar utgör ett myrmosaikkomplex bestå-
ende av hydrologiskt sammanhängande myr-
mark. Naturtypen domineras ofta av blandmyr 
eller kärr i de centrala delarna. En blandmyr är 
en myr som karaktäriseras av en mosaikbland-
ning av kärr- och mosseelement. De flesta av de 
större våtmarkerna i Hagfors kommun är bland-
myrar. Kärr får tillskott av näring och minera-
ler från yt- och markvatten från fastmarken i 
närheten. Kärren kan vara sluttande eller plana 
och antingen hysa rikt med buskar eller glest 
trädklädda. De flesta kärren i Hagfors kommun 
är näringsfattiga och hyser variationsrik flora 
beroende på kärrets hydrologi. 

Dessa myrkomplex hyser tuvor, höljor, strängar, 
flarkar, näringsfattiga småvatten, dråg, bäckar 
och mader. Mångformigheten hos aapamyrar 
har stor betydelse för växt- och djurarter inom 
grupperna mossor, lavar, svampar, kärlväxter, 
insekter, spindlar och fåglar.

Högmossar
Högmossar är tydligt välvda mossar som har höjt 
sig över omgivningen och utvecklat ett öppet 
eller trädklätt mosseplan. Mossar får endast 
tillskott av vatten och mineraler från neder-
börden vilket gör att de är extremt näringsfat-
tiga livsmiljöer och att vattnet har mycket lågt 
pH-värde. För att ha högmosse som sin livsmiljö 
måste arterna naturligt vara anpassade för den 
sura miljön. Vegetationen i dessa miljöer är av 
den anledningen mycket artfattig och domine-
ras främst av vitmossor och ris. Förutom mosse-
planet inkluderas omgivande laggkärr, som är 
den blöta zonen med ofta frodig vegetation som 
omsluter mossen, och randskog i naturtypen. 
Gölar, höljor, strängar, tuvor, dråg, småvatten 
och ofta talrikt med mindre tjärnar förekommer 
i högmossekomplexet. De vattenmiljöer som 
ingår i myrkomplexet är viktiga rast- och häck-
ningsplatser för många fågelarter.

Strandmiljöer
Längs sjöar och vattendrag bildas en speciell 
typ av våtmark. Dessa torkar ut under delar av 
året vilket gör att det normalt inte sker någon 
torvbildning. Strandängen är en tidvis översväm-
mad äng som ligger intill sjöar och vattendrag. 
Strandängar som hålls öppna av betesdjur har 
en speciell flora som på många ställen är viktig 
livsmiljö för fåglar och insekter.

Småvatten
Småvatten ligger insprängda i landskapet och 
är viktiga livsmiljöer för många växter och djur. 
Småvatten utan fisk är särskilt viktiga för exem-
pelvis groddjur, insekter och kräftdjur då de kan 
leva utan fara för rovdjur.

Sumpskogar
En sumpskog är en skog som växer på blöt eller 
fuktig mark. I dessa miljöer finns ett stort värde 
för både växter och djur, ofta avsätts delar av 
dessa miljöer frivilligt för fri utveckling. 

Våtmarker i Hagfors kommun

Sedan början av 1980-talet har Naturvårdsver-
ket tillsammans med länsstyrelserna genomfört 
regionala våtmarksinventeringar (VMI) i hela 
Sverige. Till stor del är dessa gjorda genom 
flygbildstolkning och endast ett mindre antal 
av våtmarkerna har inventerats i fält. Många 
mindre våtmarker, som kan ha höga naturvär-
den, har tyvärr helt utelämnats ur VMI. Invente-
ringarna har legat till grund för planering och 
skyddsåtgärder för myndigheter, länsstyrelser 
och kommuner. Av Hagfors kommuns totala yta 
är cirka 11 procent, 25 000 hektar, våtmark (NP 
2011). Av dessa har 88 våtmarker inventerats på 
en total area på 9551 hektar (NP 2011). Våt-
marker med mycket höga naturvärden beskrivs 
närmare i Objektskatalogen del 3 av Naturvårds- 
och friluftsplanen.

En nationell myrskyddsplan för Sveriges mest 
värdefulla myrar som inte hade långsiktigt skydd 
togs fram år 1994. I den fanns tre områden i 
Hagfors kommun med, Fräkensjömyrarna, Bratt-
forsheden och Råda stormosse. Samtliga av dessa 
tre har fått långvarigt skydd genom att naturre-
servat och Natura 2000-områden har bildats. I 
den reviderade planen som kom 2007 fanns inga 
nya områden i Hagfors kommun angivet. 

Nästan en fjärdedel av alla våtmarker i Sveri-
ge har försvunnit på grund av utdikning och 

uppodling, och en stor del av de våtmarker som 
finns kvar är på något sätt påverkade av mänsk-
lig aktivitet. I Hagfors kommun är situationen 
bättre. Våtmarkerna har inte exploaterats 
genom större torvtäkter, och en utdikning av 
jordbruksmarkernas våtmarker har inte skett i 
någon större omfattning.

Våtmarkerna är en naturligt sur miljö. Att 
kalka dessa miljöer kan påverka dess funktion 
och den biologiska mångfalden knuten till 
biotopen. Det är därför viktigt att minimera 
kalkning på våtmarker. Hagfors kommun har 
ett principiellt ställningstagande mot generell 
våtmarkskalkning, antaget i förra översiktspla-
nen (2002). 

Ekosystemtjänster i våtmarker

Våtmarkerna har en stor reglerande funktion 
då de fungerar som naturliga vattenrenings-
verk och vattenmagasin vilket bland annat ger 
positiva effekter för grundvattnet samt mildrar 
effekter vid torka. Risken för och effekterna av 
en översvämning minskar genom våtmarkernas 
flödesutjämnande förmåga (NV 2019). Våtmar-
ker har dessutom en viktig roll i klimatsystemet 
– naturliga våtmarker fungerar som kolsänkor 
medans dränerade våtmarker är en stor källa till 
utsläpp av växthusgaser (Kasimir, Å., mfl 2017). 
Skadade våtmarker har en lägre förmåga att 
leverera dessa viktiga ekosystemtjänster så att 
bevara eller återskapa våtmarker är därmed en 
viktig metod för att minimera både effekterna 
och konsekvenserna av klimatförändringar och 
således en viktig del både i det utsläppsredu-
cerande klimatarbetet såväl som klimatanpass-
ningsarbetet.

Vissa typer av våtmarker – i synnerhet anlagda 
- kan dessutom rena vatten med hög koncen-
tration av näringsämnen och därmed minska 
övergödningen (många naturliga våtmarker är 
däremot känsliga mot hög näringsbelastning) 
(NV 2019). 

Myrmarker hyser hjortron och tranbär samti-
digt som torven mossen består av kan användas 
till energiutvinning, blom- och planteringsjord 
samt till torvströ vid djurhållning.
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Identifierat åtgärdsbehov för att bibehålla och 
utveckla naturvärdet i våtmarker

• Bidra till att ytterligare torrläggning av våtmarker bör undvika 

• Våtmarker med särskilt högt naturvärde bör skyddas långsiktigt 

• Återställning av utdikade våtmarker  

• Lyfta fram vikten av våtmarker i klimat- och klimatanpassningsarbetet 
och eventuella handlingsplaner kring detta 

• Informera och utbilda om värdet av våtmarker och säkerställa rutiner 
internt så dessa inte skadas i onödan 

• Hänsyn till våtmarker i skogsbruket genom att spara kantzoner 
och undvika körskador

SPÅNG I NATURRESERVATET FRÄKENSJÖMYRARNA
©Foto: Mikael Solebris

Karta 8. Myrskyddsplan och nationellt värdefulla 
vatten i Hagfors kommun
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Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt håll-
bara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningarna för 
friluftsliv värnas”– riksdagens definition av 
miljökvalitetsmålet.

Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från 
många håll, skogsbruket, jordbruket, industrier-
na och vattenkraften är alla med och påverkar 
statusen i våra sjöar och vattendrag. Många 
växt- och djurarter är beroende av att vattendrag 
får fritt flöde och att vattenståndet kan varie-
ra naturligt, vilket kan komma i konflikt med 
sjönära husbyggen och vårt behov att reglera 
vattenflödet för vattenkraft.

Sverige är mycket rikt på sjöar och vattendrag, 
totalt täcker dessa 10 % av landets yta (SCB 
2015). Utmaningar för svenska vattenmiljöer 
är torrläggning, igenväxning, vattenreglering, 
grumling, miljögifter och ljudföroreningar. Vad 
man har kunnat se de senaste decennierna är 
positiva trender vad gäller försurning och nä-
ringsbelastning, båda dessa har minskat.

För att vi ska uppnå miljömålet Levande sjöar 
och vattendrag har regeringen fastställt elva pre-
ciseringar, bland annat ska sjöar och vattendrag 
uppnå minst god ekologisk status eller potential 
och god kemisk status. Man behöver även åter-
ställa strukturer och planera vattenflöden som 
ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar 
för vilda växt- och djurarter som en del i en 
grön infrastruktur. Även naturtyper och natur-
ligt förekommande arter som är knutna till sjöar 
och vattendrag ska ha gynnsam bevarandestatus 
och tillräcklig genetisk variation inom och mel-
lan populationer.

Sjöar och vattendrag i Hagfors kommun

Den rika tillgången på sjöar och vattendrag 
tillhör en av kommunens styrkor. Det är en av 
de naturtillgångar som betytt mycket för kom-
munens utveckling, alltsedan de första människ-
orna bosatte sig här. Människan följde fiskens 
vandringar. Strandängar ger foder till tamdjur 
och vilt. Vattnet ger kraft vilket är en förutsätt-
ning för anläggandet av hyttor och bruk. Vatten-

vägar var långt in på 1900-talet de bästa trans-
portvägarna, hästdragna foror gick över isen, 
järnbåtar roddes eller drogs från land, ångbåtar 
bogserade kol- och virkespråmar och flottare 
flottade timmer och sågat virke. På 1900-talet 
byggdes vattenkraften ut för elproduktion i Klar-
älven och i Uvåsystemet. Nästan alla större sjöar 
reglerades för att ge en jämnare vattenföring i 
Klarälven, så att kraftverken där kunde ge opti-
mal utdelning. 

Hagfors kommun ligger huvudsakligen inom 
Klarälvens avrinningsområde, men delar av 
västra kommunen ingår i Norsälvens avrinnings-
område och delar av östra kommunen ingår i 
Gullspångs avrinningsområde. Totalt finns inom 
Hagfors kommun 164 delavrinningsområden. 
Det finns 454 större och mindre sjöar upptagna 
på SMHI:s sjöregister i Hagfors kommun. Den 
sammanlagda arealen vatten i kommunen är 
över 17 000 ha, eller 11 procent av kommunens 
totala yta (SCB 2015). I kommunen finns även 
många mil vattendrag. Klarälven är ungefär 7,5 
mil lång inom kommunens gränser och övriga 
vattendrag mäter 250 mil.

Av de totalt 116 sjöar och vattendrag som är 
klassade i VISS år 2021 (vissa uppdelade på flera 
områden) uppnår endast cirka 17 % god ekolo-
gisk status. De flesta sjöar och vattendrag är idag 
klassade till måttlig ekologisk status, år 2021 cir-
ka 74 % av de klassade objekten i kommunen. 
Det kan vara vanskligt att jämföra klassningen 
mellan de olika förvaltningscyklerna då det 
tillkommer nya objekt, tidigare objekt delas in 
i fler områden och inte minst att bedömnings-
grunderna för klassning ändrats samt att bättre 
underlag tillkommit. Andelen objekt med god 
respektive otillfredsställande status har varierat 
mellan de olika förvaltningscyklerna medan 
vattenförekomster med måttlig ekologisk status 
legat på en mer jämn nivå på runt 70 %, likaså 
klassade med dålig status på 1-3 %, se tabell 7. 

Vattenmyndigheterna har identifierat flera orsa-
ker till den låga statusen i kommunens sjöar och 
vattendrag, men de huvudsakliga orsakerna är 
pågående vattenreglering, bristande konnekti-
vitet (vandringshinder) och försurning. I Bilaga 
B Sjöar och vattendrag i Hagfors kommun finns 
en mer utförlig beskrivning av alla sjöar och 
vattendrag som finns i kommunens 15 delavrin-
ningsområden samt vattenmyndighetens klass-
ningsbeslut.

Vad gäller försurning är andelen försurade sjöar 
i Värmland betydligt högre än medelvärdet i 
övriga Sverige, vilket beror på stort historisk 
nedfall av försurande ämnen i kombination 
med svag buffringsförmåga i marken. Sedan 
början av 1900-talet har det försurande svavel-
nedfallet i länets södra delar minskat med unge-
fär 90 %, dock har minskningen inte varit lika 
stor i mellersta och norra Värmland (40-60%) 
(NP 2011). Även om svavelnedfallet har minskar 
kraftigt har kvävenedfallet inte minskat i lika 
stor utsträckning. 

Något som också har en försurande påverkan 
är skogsbruket. Hur mycket skogsbruket påver-
kar försurningen har med hur mycket material 
man tar ut ur skogen, tas enbart stammarna ut 
är påverkan betydligt lägre än om man även tar 
GROT (grenar och trädtoppar). Detta på grund 
av att skogsråvarorna har en syraneutraliserande 

effekt. Då svavelnedfallet har minskat har skogs-
brukets försurningsinverkan ökat, förmodligen 
påverkar dagens skogsbruk försurningssituatio-
nen i länet i ungefär samma storleksordning 
som det försurande nedfallet.

För att vi ska kunna vända utvecklingen krävs 
fortsatt kalkning av sjöar och vattendrag samt 
minskande utsläpp och ett mer hållbart skogs-
bruk. Dock tar det lång tid för mark och vatten 
att återhämta sig då nedfallet tömt marken på 
buffringskapacitet.

Fortsatt nedfall av kväve och ett ökat innehåll av 
näringsämnen i sjöar och vattendrag leder till 
en ökad produktion av växtplankton som i sin 
tur leder till igenväxning. När dessa organismer 
dör och bryts ner, konsumeras syre, vilket vid en 
större omfattning kan leda till syrebrist i bot-
tenvattnet. Detta är något som utretts vid sjön 
Värmullen i centrala Hagfors genom Värmullen-
projektet 2017-2019.

Vad gäller reglering av vatten i samband med 
vattenkraftverk finns det flera aspekter som har 
en negativ påverkan för ekosystemen i vattnet. 
Normalt behöver sjöar och vattendrag ha en fri 
passage mellan varandra på ett sådant sätt att 
organismer på ett naturligt sätt kan förflytta sig 
mellan dessa, såväl upp- som nedströms. En del 
arter och djurgrupper, till exempel en del fiskar, 

Tabell 7. Fördelning av ekologisk status i sjöar och vattendrag i Hagfors 
kommun per förvaltningscykel

Ekologisk 
status

Förvaltningscykel 1: 
2004-2009

Förvaltningscykel 2: 
2010-2016

Förvaltningscykel 3: 
2017-2021

God 28 % 8 % 17 %

Måttlig 68 % 70 % 74 %

Otillfred-
ställande

3 % 20 % 7 %

Dålig 1 % 3 % 2 %

* Uppdaterad mot VISS februari 2021
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behöver under sin livscykel förflytta sig vid olika 
tidpunkter för lek andra behöver förflytta sig 
för att hitta skydd eller för att söka föda. Vat-
tenkraftdammar hindrar ofta en förbindelse av 
denna form.

I Klarälven finns den unika Klarälvslaxen som 
tillsammans med öringen är reliker från atlant-
laxen. Dock har flottledsrensning, senare tidens 
kraftverk och hårt fiske i Vänern haft mycket 
negativ påverkan på stammen. Under 1900-talet 
har arterna minskat i så stor utsträckning att de 
idag är hotade. Idag kan fisken endast vandra 
två mil uppströms Klarälven, vid vattenkraft-
verket i Forshaga kommer inte fisken naturligt 
förbi. Vid kraftstationen fångas istället den upp-
ströms vandrande lekfisken in och transporteras 
med lastbil för att sedan släppas ut i älven igen 
ovanför Edebäck. För att ytterligare öka förut-
sättningarna för laxen föder man upp yngel, 
smolt, som sätts ut nedströms Forshagaforsen 
för att växa sig stora i Vänern. Kompensations-
odlingen sker genom insatser från kraftbolaget 
genom villkor i vattendomar. Förslag på en ny 
laxutsättningsstrategi har tagits fram under 
2020..

Dämningen påverkar även det normalt ström-
mande vattnet till lugnvatten och har en nega-
tiv påverkan på fiskarter som är beroende av 
strömmande vatten. Förutom att dammarna 
utgör vandringshinder påverkar de miljön 
nedströms beroende på hur mycket vatten 
som släpps genom och/eller förbi. För att få ut 
maximal effekt ur energiutvinningen och värdet 
av vattnet magasineras vattnet på många platser, 
det innebär att nedströms kraftverksdammarna 
förekommer älvsträckor som helt saknar vatten, 
så kallade torrfåror. 

Brattfallet är beläget i norra delen av Hagfors 
kommun och ett av Värmlands största vattenfall. 
Här är även Brattfallets kraftstation beläget. Det 
anses ha potential till ökad produktion. En ökad 
slukförmåga i det här området skulle innebä-
ra att det 1 kilometer långa området mellan 
tröskeldammen och utsläppet går torr (förutom 
minimitappning) under stora delar av året. Det 
kommer ha en negativ påverkan på det biolo-
giska livet i vattendraget genom ökad stress och 
minskad artförekomst. Vattenfallet är även en 
viktig turistattraktion som skulle påverkas nega-
tivt av en hårdare reglering vid kraftstationen 
uppströms.

Vattendragens naturliga växling mellan fall, 
forsar, strömmar och lugnvatten har i stor 
utsträckning ersatts av lugnflytande vatten eller 
stillastående vatten med eroderande stränder, 
dammtrösklar, grävda kanaler och helt eller 
delvis torrlagda älvfåror. Den minimala genom-
strömning av vatten genom Värmullen under 
sommaren kan vara en bidragande anledning 
till syrebristen som råder i sjön. De kraftigt 
eroderade sandstränderna längs Klarälven 
är även det ett resultat av vattenkraften. Med 
modernare teknik och ett ökat medvetande om 
problematiken kan man i vissa dammar konstru-
era lösningar på dessa problem. I interregpro-
jektet ”Två länder-én elv” (beskrivs nedan) har 
man undersökt bland annat hur man kan öka 
överlevnaden på ned- och uppströms vandran-
de Klarälvslax och öring, samt restaurering av 
älvbanksmiljöer. För att möjliggöra en fortsatt 
naturlig reproduktion av lax och öring sker 
transport av lekfisk från Forshaga till de kvarva-
rande strömsträckorna i norra Värmland. 

I Hagfors kommun finns ett flertal sjöar med 
goda biologiska kvaliteter men som klassas ner 
på grund av tillåten regleringsamplitud i vat-
tendom, eller av hävd. Exempel på sjöar som 
borde kunna klassas upp är Gröcken, Mussjön 
och Skärgen, där tillämpas inte hela reglering-
samplituden idag. Även Acksjön borde klassas 
upp då man under år 2017 rev ut Acksjödam-
men.

De mest reglerade sjöarna bör utredas om de 
kan klassas om till kraftigt modifierat vatten, som 
inte ska uppnå god ekologisk status utan istället 
god ekologisk potential. Exempel på sådana sjöar 
kan vara Storsjön och Flåsjön som regleras med 
en amplitud på 10 respektive 6 meter, och av 
den anledningen inte kan uppnå god ekologisk 
potential. Trots regleringsamplituden har båda 
sjöarna en god status för både bottenfauna och 
fiske. Skulle de klassas om till kraftigt modifiera-
de vatten skulle sjöarna sannolikt uppnå god eko-
logisk potential. Under Vattenmyndigheternas 
samråd 2018 om Miljökvalitetsnormer för kraftigt 
modifierade vatten föreslogs att större delen av 
Uvå-systemet skulle utpekas som nya kraftigt mo-
difierade vatten. Under vattenmyndigheternas 
samråd (2021) om kommande förvaltningscykel 
nummer 3, 2021-2027 föreslås detta inte längre.

Något som också, historiskt, har påverkat vat-
tendragen i Hagfors kommun är timmerflott-

ningen. För att timret skulle flyta obehindrat 
nedströms flottledsrensade man älvarna. Detta 
innebar att naturliga vattendrag med omväx-
lande grunda forsområden med stora stenar 
till djupare partier med större block rensades 
upp. Med både hand- och maskinkraft rätades 
och kanaliserades vattendragen för att under-
lätta timrets framfart. Block och större stenar 
sprängdes och lyftes bort, likaså träd och död 
ved, sidofåror stängdes av och i många vatten-
drag byggdes flottningsdammar, timmerrännor 
och ledarmar. Detta är något som kommunen 
tillsammans med Klarälvens vattenråd, Fortum 
Generation och Länsstyrelsen i Värmland har 
börjar återställa, några av de projekten beskrivs 
nedan.

Att få laxen att hoppa i forsarna mellan kraftver-
ken är en vision. Om stammen ska bli så kraft-
full att man kan skapa fiskeeldoradon behövs 
stora insatser av alla berörda parter längs älven. 
Att få sätta ut Klarälvsöringen för vandring upp i 
exempelvis Enån, Noret, Acksjöälven och Götån 
för att leka kommer att blir en viktig insats för 
öringstammens överlevnad. Båda dessa visioner 

är ledstjärnan i det arbete som bedrivs för att 
återskapa Klarälvens unika fiskstammar. 

Åtgärder för att återställa mindre vatten-
drag med god potential för att få den lokala 
öringstammen att växa till sig i storlek och 
styrka pågår. Vattendrag som restaurerats är 
Acksjöälven, Enån med Örbäcken, Väjåsystemet 
i Lakenesjöns avrinningsområde, Grundan och 
Busken-Sången-älvarna.

BÄCKÖRING
Foto: Hagfors kommun
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Vattenvårdsprojekt i Hagfors kommun

Acksjösystemet
År 2013 tog Klarälvens vattenråd, i samverkan 
Fortum Generation, Länsstyrelsen i Värmland 
och Hagfors kommun, fram en åtgärdsplan för 
hur Acksjösystemet ska kunna uppnå god ekolo-
gisk status.

Sommaren 2017 revs dammen i Acksjön ut och 
regleringen i sjön upphörde. Sommaren 2018 
biotoprestaurerades Acksjöälven, med syfte att 
skapa fina vandringsvägar och lekplatser för 
vandrande fisk och andra vattenlevande orga-
nismer. Med bra biotoper i älven, ett naturligt 
vattenflöde, fria vandringsvägar och fortsatt 
kalkning är förhoppningen att systemet ska upp-
nå god ekologisk status.

Innan utrivningen gjorde man omfattande 
undersökningar i älven och i sjön, vilket ska 
följas upp de närmsta 10 åren i ett så kallat kon-
trollprogram. Redan under hösten 2017 hade 
vuxen öring och smolt letat sig upp i älven. Om 
Acksjööringen kan växa sig stark kommer den 
att vara en resurs både för fiskeintresserade och 
för den biologiska mångfalden.

Klamma älv- Upplunden
I sjön Upplundens avrinningsområde fanns 
fyra gamla dammar, varav tre i Klamma älv och 
en i Kvarnbäcken. Dammarna användes för 
flottningsändamål och till vattenreglering. Då 
dammarna inte längre användes ansöktes om 
utrivning av dem vid Ögsjön, Älgsjön, Lankan 
och Ormräjtika. Utrivningsprojektet genomförs 
i samverkan med Fortum, som äger dammarna, 
och Klarälvens vattenråd som bland annat skrivit 
åtgärdsplanen för Upplundens avrinningsområ-
de. Syftet med utrivningen var att på bästa sätt 
återskapa fri fiskvandring utan vandringshinder 
i Klamma älv, då vandringshindren försvinner 
återskapas även strömområden i sjöutloppen vil-
ket är viktigt ur naturvårdssynpunkt. Dammarna 
revs 2019.

Systemet är idag oreglerat och vattenståndet 
varierar i stort sett naturligt. Efter utrivning 
av dessa dammar är en total sträcka på 2,5 mil 
tillgänglig för vandrande fisk. Förutom att ta 
bort alla artificiella vandringshinder ska man 
även enligt åtgärdsplan fortsätta kalka systemet, 
utefter flodkräftans behov. Man ska även åter-
ställa efter flottning genom punktvis biotopvård, 
sommaren 2018 genomfördes restaurering på 

sträckan Klamma-Sågåsen. Återetablering av 
öring och förstärkning av flodkräftbeståndet har 
också skett.

Lokal åtgärdsplan för Värmullen
Uvåsystemet är det största biflödet till Klaräl-
ven och den delen av vattensystemet med den 
största påverkan av bland annat näringsämnen 
och metaller. Uvån har sitt utlopp i sjön Värmul-
len i centrala Hagfors, från Värmullen fortsätter 
Uvån till Rådasjön innan den når Klarälven.  

Värmullen har under lång tid varit påverkad av 
omkringliggande verksamheter. Uddeholms AB 
har belastat sjön med förorenat processvatten 
mellan år 1878 och år 1978 då den befintliga re-
ningsdammen anlades. Värmullen används även 
som recipient för Hagfors kommunala renings-
verk, som fram till 1970-talet släppte ut orenat 
vatten till Värmullen. Utsläppen har orsakat ett 
djupt sedimentlager över hela sjöbotten. Dess-
utom påverkas sjön av den vattenkraftreglering 
som Fortum utför vid kraftstationen i centrala 
Hagfors.

Med stöd av LOVA-bidrag pågick mellan 2017-
2019 ett samverkansprojekt mellan Hagfors 
kommun, Uddeholms AB, Klarälvens vattenråd 
och Fortum Sverige AB, d.v.s. de aktörer med 
störst påverkan på sjön. Ambitionen var att 
göra en omfattande undersökning och fastställa 
åtgärder som skulle bidra till att skapa en god 
balans i sjön i framtiden så att Värmullen kan 
uppnå ekologisk status och god kemisk status. 
Boende kring sjön fick också lämna sina syn-
punkter och de var främst intresserade av att få 
veta om fisken gick att äta. 

Omfattande undersökningar och provtagningar 
utfördes under projektet. Bland annat provtogs 
botten i tvärsektioner istället för enstaka prov-
punkter vilket gav en bättre bild av läget i sjön. 
Glädjande nog visade undersökningarna att 
fisken var ätlig och inte innehöll några dioxiner 
eller andra kända miljögifter. Metallnedfallet 
och upplagring av metaller i bottensediment 
hade också minskat. Däremot visade sig att 
sjön led av kraftig syrebrist under stor del av 
sommarsäsongen med bland annat skador på 
bottenlevande djur och växter som följd. Detta 
orsakat av dålig genomströmning då Värmullen 
är instängd mellan två kraftstationer. 

Projektet mynnade ut i en gemensam åtgärds-
plan för Värmullen, där alla samarbetspartners 

kommer vara delaktiga i någon del. Åtgärderna 
innefattar utökad regelbunden provtagning, un-
dersökning av effekter av vattenflödet sommar-
tid, minskade utsläpp av metaller från dagvatten 
och av näringsämnen från reningsverk och 
dagvatten, samt förbättring av enskilda avlopp. 
För kommunens del innebär det bland annat 
att ta fram en dagvattenplan och renovering av 
stadens reningsverk.Vattenrådet fick även ytterli-
gare medel för att kunna fortsätta med provtag-
ning i sjön under 2020-2021.  Projektet bidrog 
även till att ge bättre underlag för länsstyrelsens 
statusklassning av sjöar och vattendrag. Arbetet 
med att verkställa åtgärdsplanen skall fortgå.

Musåsystemet
Musåsystemet är ett prioriterat vattensystem för 
Klarälvens vattenråd och kommunen. I systemet 
finns några dammar som inte längre har någon 
kraftfunktion dessutom ligger Musåsystemet i 
Uvåsystemet vari det finns ovanligt långa opåver-
kade sträckor med höga naturvärden.

Under 2019 har Klarälvens vattenråd arbe-
tat med att ta fram en lokal åtgärdsplan över 
Musåns avrinningsområde tillsammans med 
Hagfors kommun, Fortum Sverige, Knon-Tön-
nets FVOf och berörda markägare. Under pro-
jektet sammanställdes historiska data, data om 
fisk, bottenfauna, kalkning och vattenkemi med 
mera. Elfiske skedde på 11 lokaler i systemet. En 
översiktlig inventering gjordes över Rumpsjö-
dammen och vandringshindret vid Virtjärnarna. 
Vägtrummor vid de större biflödena invente-
rades. Fortum Sverige har gjort en översiktlig 
kartering av sina tre dammar: Ämtendammen, 
Kvarnsjödammen och Mussjödammen. Åtgärds-
planen innefattar bland annat att se över kalk-
ningen, vägtrummor och ytterligare biotopvård. 
Vattenrådet har sökt medel för att kunna utföra 
åtgärder enligt åtgärdsprogrammet 2021.

Två länder - én elv
”Två länder - én elv” är ett interregprojekt som 
drivits av Länsstyrelsen i Värmland och Fylkes-
mannen i Hedmark mellan år 2017 och 2020. 
Projektet är en fortsättning på det tidigare inter-
regprojeketet ”Vänerlaxens fria gång” som drevs 
mellan åren 2011 och 2015. Fokus för projektet 
Vänerlaxens fria gång var att utifrån olika per-
spektiv utreda laxens och älvens status samt dess 
potential i framtiden. Två länder - én elv har 
arbetat vidare med några av de åtgärdsförslag 
som det tidigare projektet kom fram till. Syfte 

med åtgärderna är att förstärka populationerna 
av Vänervandrande lax och öring i Klarälven/
Trysilelva men också att skydda och långsiktigt 
bevara övriga känsliga hotade arter längs älvda-
len. Genom ett återuppbyggt laxbestånd var en 
ytterligare målsättning att skapa förutsättningar 
för landsbygdsutveckling genom framförallt 
hållbar fisketurism. Projektet omfattar nio del-
projekt som bland annat innefattar restaurering 
av skadade älvbiotoper, förbättra överlevnad av 
nedströmsvandrande lax och öring förbi kraft-
verken i älven, miljöanpassa regleringen samt 
resursövervaka och göra kostnad/nyttoanalyser. 
Totalt fanns 17,5 miljoner kr i projektet, som till 
hälften finansieras av EU-medel resterande del 
finansieras av svenska och norska myndigheter.

Från Edsforsen, nedströms Edebäck i Hagfors 
kommun till Höljes i Torsby kommun slingrar 
sig Klarälven utan vandringshinder. Det är en 
sträcka på drygt 10 mil, som kan blir otroligt 
attraktiv för kommunen när det handlar om 
fisketurism men även ur ett naturvårds- och 
biologisk mångfaldsperspektiv. 

KLAMMA ÄLV VID SÅGEN,  
FLOTTNINGSLÄMNING
Foto: Hagfors kommun
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Kalkning av sjöar och vattendrag

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

Som regel startades kalkning av fiskevårdsom-
rådena i länet. Kommunerna tog över huvud-
mannaskapet runt 1993-1994 och Värmlands 
läns kalkningsförbund där Hagfors kommun 
är medlem sköter sedan år 2002 kalkningen. 
85-100 procent av kostnaderna för kalkning 
betalas sedan cirka 30 år tillbaka av statsbidrag. 
Mellanskillnaden betalas av kommunerna som 
avgift till Värmlands läns kalkningsförbund. 
Tabell 8 listar de områden i Hagfors kommun 

inom Klarälvens avrinningsområden som kalkas. 
Kalkningsinsatserna följer inte kommungränsen 
utan vattengränsen. 

Inom kommunen finns flera vattenförekomster 
som inte uppnår god status delvis på grund av 
försurning. Det tar lång tid för fisksamhällen 
att återhämta sig efter en lång tid av försurning. 
Vattenmyndigheten bedömer att det finns risk 
för att fler vatten blir försurade om inte kalk-
ningsprogrammet fortsätter. Som en generell 
uppskattning har bedömts att det finns behov 
av ytterligare kalkning i storleksordning tio 
procent av dagens kalkning (NP 2011). Som 
alternativ eller komplement till ytvattenkalkning 
säger vattenmyndigheten att markkalkning kan 
bli ett alternativ i de områden där det är svårt 
att uppnå god status med traditionell kalkning. 
Markkalkningen är en engångsinsats men det 
kan ta 10-20 år innan effekten är tillräckligt hög. 
Successivt kan den ersätta delar av ytvattenkalk-
ningen. Om så blir fallet bör åtgärden föregås 
av en omfattande miljökonsekvensbeskrivning, 
så att inte skogsmarkens kemi äventyras.

Vattenskyddsområden

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

Grundvatten

Kvalitetskraven för grundvattenförekomster 
syftar till att samtliga grundvatten ska uppnå 
god kvantitativ status och god kemisk status. I 
tabell 9 finns en sammanställning över de stora 
grundvattenförekomsterna i Hagfors kommun 
som är inlagda i VISS:

Tabell 8. Åtgärdsområden för kalkning i Hagfors kommun (VLK 2020)

Åtgärdsområde Kalkstart

Acksjöälven

Noret-Grundan 1981

Uvån-Lövån 1989

Laggälven 1990

Knoälven-Musån 1982

Uvån-Tranebergsälven 1992

Svartån 1986

Hyttälven 1984

Lovisebergsälven (Lakenesjön m.fl)

Enån 1997

Hagälven

Tabell 9. Stora grundvattenförekomster i Hagfors kommun (VISS 2021)

Miljökvalitetsnorm 
 (förslag samråd 2021) 

Status

Vatten-ID Namn Vatten
Förvaltnings-

cykel

Kemisk  
status  

grundvatten

Kvantitativ 
status

Kemisk
Kvanti-

tativ

WA51457903 Brattforsheden- 
Rådasjön

3 (2021- 2027) God God God God

WA42815618 Hagfors 3 (2021- 2027) God God Otillfreds-
ställande*

God

WA25257045 Geijersholm- 
Gustavsfors

3 (2021- 2027) God God God God

WA60409529 Nainsheden-Uvanå 3 (2021- 2027) God God God God

WA93481359 Ransäter-Fastnäs 3 (2021- 2027) God God God God

* Pga överskrivna gränsvärden av 1,2 dikloretan, trikloreten, tetrakloretylen primärt från gamla Hagforstvätten

Alla de listade objekten förutom Hagfors har 
redan uppnått god status. Hagfors bedöms vara 
i risk att inte uppnå detta, dels på grund av 
förorenad mark från Hagforstvätten som trots 
sanering fortfarande påverkar grundvattnet. 
Även ett förorenat område med ytbehandling av 
metaller med risk för förorening med klorerade 
lösningsmedel och metaller finns inom grund-
vattemförekomsten.
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100-årsflöde 

Stora delar av strandnära ytor längs Klarälven 
och Uvån hotas varje år av översvämningar och 
återkommande erosion. År 1995 drabbades 
Klarälvdalen av en mycket omfattade översväm-
ning, vilken föranleddes av en mäktig vårflod i 
kombination med ihållande regn och ledde till 
mycket höga flöden i älven. 1995-års vattenflöde 
är det som kallas 100-årsflöde. Hagfors kommun 
och Torsbys kommun har beslutat att det är den 
nivån som är lämplig att använda som dimensi-
onerande flöde för klassificeringen av riskzoner 
och fastställande av restriktionen och bebyggel-
seplanering. 100-årsflöderna kommer påverkas 
av klimatförändringarna, vissa delar av landet 
kommer att få ökade flöden medan andra 
delar förmodligen kommer få minskade flöden 
(SMHI 2019). Hagfors kommun beräknas få 
minskade 100-års flöden eftersom de högsta 
flödena här oftast inträffar under vårfloden som 
beräknas minska (SMHI 2019). Dock kan de 
ändrade flödesregimerna, dvs hur flöderna är 
fördelade över året, leda till andra utmaningar.

Ekosystemtjänster i sötvatten

Ekosystemen i våra sötvatten är livsviktiga för 
människor, djur och natur då de bidrar med allt 
från ekosystemtjänster som dricksvatten, vat-
tenrening och livsmiljöer för många arter. Alger 
och andra vattenväxter är föda för växtätare och 
tillför energi vid fotosyntesen, de kan verka små, 
men de utgör grunden för hela ekosystemet i 
sötvattnet. Att det dessutom bildas varierande 
livsmiljöer där land och vatten möts, bidrar till 
hög biologisk mångfald.

Ett fungerande ekosystem i våra sötvatten bidrar 
även med livsmedel till oss i form av fisk, skal-
djur och inte minst dricksvatten. De har även 
en renande effekt på vattnet och bidrar bland 
annat till att minska risken för översvämningar.

Att ha tillgång till bra fiskevatten och badvatten 
bidrar även till ökad naturupplevelse och bidrar 
till ökad livskvalitet, folkhälsa och turism.

Behov av åtgärder för att bibehålla och utveckla 
naturvärdet i sjöar och vattendrag

• Fortsätta arbetet med de mål och åtgärdsprogram som tagits 
fram för vatten för att uppnå god ekologisk status i samtliga sjöar 
och vattendrag i enlighet med ramdirektivet för vatten 

• Fortsätta sprida information om vattnets betydelse för samhället 

• Förbättra vandringsmöjligheter för fisk i våra vattendrag 

• Skydda viktiga lekområden för fisk 

• Följa upp och komplettera åtgärder i de vattendrag där kommunen 
genomfört restaurering 

• Hantera förvaltningen av sjöar och vattendrag i klimatanpass-
ningsarbetet och skapa eventuella handlingsplaner kring detta 

• Särskilt stödja åtgärder som syftar till att förbättra grundvatten-
statusen vid Hagfors tätort

VÅRFLOD, SKOGA KRAFTSTATION
Foto: Hagfors kommun
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God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas”–  Riksdagens defini-
tion av miljökvalitetsmålet.

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och 
samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och 
bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och 
lever påverkar miljön på många sätt, vi värmer 
våra hus, reser till och från arbete och fritidsak-
tiviteter och vi lämnar efter oss stora mängder 
avfall. I Sverige står bostäder och service för 
nära 40 procent av den totala energianvänd-
ningen, ungefär lika mycket som industrin 
(Energimyndigheten 2019). Vi behöver bland 
annat minska avfallet vi lämnar efter oss och vi 
behöver finna alternativ så att vi kan använda 
det mer som resurs.

För att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd mil-
jö finns utmaningar, bland annat hur vi ska be-
vara bebyggelsens kulturvärden, minska påver-
kan från dålig inomhusmiljö samt minimera det 
farliga avfallet. Åtgärder behövs på alla nivåer i 
samhället. Genom att utveckla den kommunala 
översiktsplaneringen kan den bli ett avgörande 
verktyg för flera delar inom miljökvalitetsmålet. 
Likaså bättre tillämpning av plan- och byggla-
gen.

Regeringen har fastställt tio preciseringar av 
miljökvalitetsmålet. Bland annat behöver infra-
struktur för energisystem, transporter, avfalls-
hantering och vatten- och avloppsförsörjning 
integreras i stadsplaneringen och i övrig fysisk 
planering. Infrastrukturen behöver anpassas 
till människans behov, för att minska resurs 
och energianvändningen och för att få en lägre 
klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn ska tas till 
natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säker-
het. Bebyggelsestrukturen behöver bli långsik-
tigt hållbar, kollektivtrafiksystem behöver bli 
miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga. 
Det finns även behov av att utveckla säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

Natur- och grönområden samt grönstråk i 

närhet av bebyggelse behöver vara av god 
kvalitet och tillgänglighet. Vid planläggning av 
bebyggd miljö är det av stor vikt att planera för 
den gröna infrastrukturen, oavsett om det är en 
stad eller mindre ort. En väl fungerande grön 
infrastruktur möter många människors och 
samhällets behov, erbjuder attraktiva livsmiljöer 
för många arter och är viktig för en hållbar sam-
hällsutveckling. Förutom att upprätthålla na-
turliga processer och skapa korridorer som ger 
sammanhängande habitat för flora och fauna 
kan en väl fungerande grön infrastruktur bidra 
till människors välbefinnande och uppmuntra 
dem att vistas mer utomhus, erbjuda naturupp-
levelser, rena luft och vatten, reglera värme samt 
ge skydd mot översvämningar och likaså hålla 
kvar vatten i jorden vid hög värme.

Naturvärden i bebyggd miljö i Hagfors 
kommun

I Hagfors kommun finns idag inte något större 
hot från exploateringstryck. Det är dock viktigt 
att de områden som utpekats särskilt för frilufts-
liv och rekreation utvecklas och bevaras. För att 
öka den biologiska mångfalden i den tätortsnä-
ra skogen ska den skötas på ett sätt som ökar na-
turvärden, men samtidigt ska en hög tillgänglig 
för alla människor bibehållas. Hagfors kommun 
är omgiven av natur men det är ändå av stor vikt 
att beakta ekosystemtjänster och grön infra-
struktur i all planläggning i kommunen och i 
hela länet.

Ofta när man pratar om naturvård är fokus på 
de biologiska värdena, men under de senaste 
åren har man även börjat fokusera på de so-
ciala värdena. Dessa värden är svåra att mäta 
och definiera, då det är värden av betydelse för 
människors välbefinnande, hälsa, boende och 
livsmiljö, turism och där tillhörande kommunal 
utveckling. Givetvis har biologiska och kulturella 
värden även ett socialt värde.

Naturen har positiva effekter på hälsan, ge-
nom att bara ha möjlighet att se naturen från 
sitt fönster sänks stressnivån och ger en bättre 
koncentrationsförmåga. I Hagfors kommun är 
det aldrig långt till naturen, men trots närheten 
är det minst lika viktigt att skydda den tätortsnä-
ra naturen i vår kommun som i större städer. I 
Hagfors centralort finns det 25 hektar tätortsnä-
ra skog som är avsatt som naturreservat. Alla 
tätorter i kommunen har träningsbanor och 

lättframkomliga promenadstigar, se mer under 
senare kapitlet om friluftsliv i Hagfors kommun. 

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

2010 uppmärksammades Hagfors kommun av 
Naturskyddsföreningen som landets näst bästa 
kommun på att arbeta med tätortsnära natur. 
Detta är något som kommunen bör fortsätta att 
prioritera och arbeta aktivt med. Den tätortsnä-
ra skogen har höga naturvärden och används 
flitigt som rekreationsområde och undervis-
ningsområde. Kommunen ställer krav på andra 
skogsägare i kommunen att de ska bevara ströv-
slingor i den tätortsnära skogen och att de ska 
föra en dialog med kommunen innan skogsåt-
gärder genomförs. Kommunen ställer även krav 
på sin/sina förvaltare att föra god dialog så att 
kommunen kan kommunicera med allmänhet-
en om planerade åtgärder på kommunal mark. 
Hagfors kommuns tätortsnära skog ska skötas 
så att den inbjuder till rekreation med mo-
tionsslingor och promenadstigar samt erbjuder 
utbildningsmöjligheter. 

Den högsta mångfalden i vår tätortsnära skog 
finns i naturreservatet Mana-Örbäcken i Hag-
fors. År 2017 invigdes reservatet vilket innebar 
att områdets värden lyfts fram och kan mark-
nadsföras, på ett för Hagfors kommun, positivt 
sätt. Det finns en implementerad skötselplan 
som bör följas samt utvecklas i takt med skogen 
och miljön.

Runt omkring i Hagfors kommun finns även 
så kallade jätteträd, gamla stora skyddsvärda 
träd. Inventeringen av dessa är dock inte full-
ständig. Det finns några jätteträd som är mer 
kända än andra, Kungstallen i Gummhöjden, 
två stora tallar norr om Gustavsfors, fyra tallar 
vid Öjenässätern, Östra Gällsjön samt de stora 
tallarna i Kreditskogen intill Vågbacken (NP 
2011). Krediten är idag ett biotopskyddsområde 
som domineras av gammal tallskog med höga 
värden, bland annat finns många värdefulla 
marksvampar i området. 

Staffaskogen i norra delen av Hagfors tätort 
är en skog med mycket höga sociala värden. 

År 2018 påbörjades föryngringsavverkning i 
skogen på kommunens mark, som stoppades. 
Efter den händelsen beslutade man att arbeta 
fram ett skydd för skogen. Kommunfullmäktige 
beslutade att ändra målsättningen för området i 
kommunens skogsbruksplan och ändra målklas-
sen för området till ett NO område (naturvård 
utan skötsel). 

Skolskogar

Den tätortsnära skogen används frekvent av 
skolan, barns utemiljö spelar roll för deras inlär-
ning, fysiska aktivitet och hälsa. Skogen fungerar 
därför som ett bra komplement till klassrums-
undervisningen. En skolskog är ett avgränsat 
område som disponeras av skolan för lektioner 
och utevistelse, som vem som helst kan ta initi-
ativ till att utse. Skolan och markägaren upprät-
tar en överenskommelse där skolan får tillstånd 
att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, 
exempelvis bygga vindskydd och eldstad. Idén 
med en skolskog behöver inte formaliseras, det 
kan räcka med att eleverna får komma tillbaka 
och lära känna en skog vid olika tillfällen när 
det finns naturlig koppling till undervisning i 
något ämne.

Hagfors kommun ska verka för att antalet 
skolskogar ökar, även så aktiviteten i skolskogar-
na. För att idén med skolskog ska bli långsiktig 
och meningsfull krävs engagerade pedagoger 
och stöd från skolans ledning och kommunen. 
Det kan vara viktigt att pedagoger och skolled-
ning, tillsammans med berörda engagerade 
föräldrar, föreningar och/eller kommunen, 
formulerar mål och syfte med skolskogen och 
hur man vill använda den i undervisningen. På 
så sätt kan det även bli enklare att föra dialog 
med markägaren när det gäller skötsel och 
skogsbruksåtgärder.
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Tabell 10. Skolor med skolskogar i Hagfors 2018 

Skola Information 

Kyrkhedens skola Aktiviteter: Klättring, lekar och NO-undervisning,  
orientering

Råda skola Skolskogens areal: 3 ha 
Avstånd från skolan: 500 m
Övrigt: Vindskydd med fyrhörning. Älvläge
Aktiviteter: Skolskogsaktiviteter utedagar

Sunnemo skola Aktiviteter: Lektioner, lekar, djurspår, bygger och går 
tipspromenader

Älvstrandens bildningscenter Örbäcken. Skolskogens areal: 5 ha
Avstånd från skolan: ca. 800 m

Källa: www.skogeniskolan.se 2018

Behov av åtgärder för att bibehålla och utveckla 
naturvärden i bebyggda miljöer

• Öka kunskapen om naturvärden knutna till små dungar och 
stadsdelsskogar i tätorterna inom kommunen 

• Gräsmarker med artrik flora inom parkmarken i kommunens tätorter 
bör identifieras och skötseln anpassas därefter 

• Artrika vägkanter utmed vägar som kommunen sköter bör inventeras 
och skötseln anpassas där det finns höga naturvärden 

• Förbättra förvaltningen av kommunens tätortsnära skog för hela 
växtcykeln med tanke på naturvård genom tex utbildning, riktlinjer, 
trädstrategi eller trädvårdsplan 

• Säkerställa återväxten av träd i tätorten 

• Inventera om informera om olika träd och buskar, tex ornäs-
björkarna 

• Strategiska platser som kan fungera som faunadepåer för träd 
som måste avverkas i tätorterna bör ses ut 

• Utveckla arbetet med grön infrastruktur i kommunens planarbete 

• Öka kunskapen och informera om grön infrastruktur och eko-
systemtjänster i tätorter 

• Arbeta med klimatanpassning vid kommunal planläggning 

• Aktivt arbeta med skolskogar
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Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystem samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk varia-
tion. Människor ska ha tillgång till en god natur- 
och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd” – riks-
dagens definition av miljökvalitetsmålet.

Det är en naturlig process att vissa arter dör ut 
medan andra arter uppkommer, men under 
de senaste 100 åren utrotas arter i en betydligt 
högre takt jämfört med naturliga förändringar. 
Trots positiva effekter på enskilda arter och 
ekosystem från flera naturvårdande insatser 
under de senaste åren, är tyvärr trenden för den 
biologiska mångfalden negativ. 

För att möta den efterfråga som finns på resur-
ser som livsmedel, råvaror, energi och vatten 
nyttjar vi marken intensivt. Att möta dessa behov 
utan att överutnyttja olika ekosystem och öka 
pressen på olika arter är en stor utmaning. 

Problembilden för miljömålet Ett rikt växt- och 
djurliv har stark knytning till problembilden 
inom miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Levande 
skogar, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våt-
marker och God bebyggd miljö. Viktiga livsmiljöer 
för den biologiska mångfalden förstörs, bland 
annat genom avverkning av nyckelbiotoper eller 
igenväxning av ängs- och hagmarker, i ett högre 
tempo än nya livsmiljöer hinner nyskapas. 
Många arter knutna till skogslandskapet hotas 
av det storskaliga skogsbruket medan andra 
arter knutna till kulturmiljöer hotas av att deras 
livsmiljöer slutat skötas som de gjort historiskt. 
I Hagfors kommun har ängs- och hagmarker i 
skogslandskapet nästintill försvunnit. Konkur-
renssvaga arter trängs undan från sina livsmil-
jöer, de blir allt ovanligare och i förlängningen 
hotas deras långsiktiga överlevnad. 

Även miljögifter och andra främmande arter 
som kommit in i den svenska naturen är ett stort 
problem då de tränger undan våra inhemska 
arter. Fragmentering av grönområden är även 
det ett betydande hot, då arter får det allt svåra-
re att sprida sig mellan områden och beblanda 

sig med individer av samma art. Många arter är 
beroende av vandringsvägar och spridningskor-
ridorer (grön infrastruktur) för att kunna över-
leva långsiktigt, det kan vara vattenstråk, grönst-
råk eller en kombination av dessa. Exploatering 
av grönområden, avverkning av skog, vattenkraft 
och utvecklat vägnät är några av de faktorer som 
försvårar arter att utnyttja sina vandringsvägar 
och spridningskorridorer. 

Bevarande av ett rikt växt- och djurliv

För att bevara den biologiska mångfalden krävs 
att man har kunskaper om de olika arternas 
miljökrav samt var de hotade arterna finns. En 
del arter behöver ha stora sammanhängande 
arealer av sin livsmiljö medan andra kräver en 
kombination av olika naturtyper inom sitt lev-
nadsområde för att inte populationen ska mins-
ka. För att avgöra vilket det maximala avståndet 
kan vara mellan två livsmiljöer, krävs kunskap 
om hur olika arter sprider sig i landskapet. 

Artrikedomen är oftast större i ett område med 
återkommande, rimliga och naturliga störning-
ar som arterna är anpassade till, än i ett stabilt 
område. Det kan till exempel handla om tramp 
från betesdjur, översvämningar eller skogsbrän-
der. Till följd av störningarna skapas substrat 
som konkurrenssvaga arter blir anpassade till. I 
ett stabilt samhälle slår med tiden de starkaste 
konkurrenterna ut övriga arter.

Att skydda värdefulla naturområden hör till 
de viktigaste åtgärderna för att rädda hotade 
arter. I restaureringsarbete i naturmiljöer som 
förändrats till följd av ändrade brukningsme-
toder, igenväxning eller liknande är även det 
en mycket viktig del i att bevara den biologiska 
mångfalden. Hagfors kommun har bland annat 
arbetat med att restaurera vattendrag och olika 
skogsmiljöer. Utöver det naturvårdsarbete som 
kommunen gör, arbetar länsstyrelsen med så 
kallade åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). 
Det arbetet samordnas av Naturvårdsverket och 
Havs-och vattenmyndigheterna. Några åtgärds-
program för hotade arter som berör Hagfors 
kommun är åtgärdsprogram för strandsandjäg-
are och ävjepilört, två av kommunens ansvarsar-
ter.

Rödlistade arter

Rödlistade arter är sådana arter som riskerar att 
försvinna eller dö ut. Den svenska rödlistan tas 

fram av ArtDatabanken och fastställs av Natur-
vårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, 
med syfte att kunna bromsa arternas minsk-
ningstakt och undvika utdöende genom att 
kartlägga dem som är utsatta för risk. Rödlistan 
2020 är den femte svenska rödlistan och följer 
det system som har utvecklats av den Internatio-
nella naturvårdsunionen (IUCN) för att utvär-
dera och bedöma tillståndet för arter i naturen. 
Rödlistan fungerar som ett hjälpmedel för att 
göra naturvårdsprioriteringar, men har ingen 
juridisk status.

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

Mer information om rödlistade arter i Hagfors 
kommun finns i bilaga A - Hotade och fridlysta 
arter i Hagfors kommun.

Skyddade arter

Enligt jaktlagstiftningen är alla vilda fåglar och 
däggdjur i Sverige fredade, med undantag för 
att det under vissa tider på året får bedrivas jakt 
på en del arter. Fiskar samt blötlevande kräft-
djur, musslor och liknande omfattas av fiskelag-
stiftningen. 

Fridlysta arter

Att fridlysa arter innebär att en växt- eller djur-
art är fredad och därför inte får plockas, dödas, 
fångas, samlas eller på annat sätt skadas, inte 
heller dess frön, ägg, rom eller bon. Ett skäl till 
fridlysning kan vara att arten är sällsynt och sam-
tidigt attraktiv för insamling. Det är regeringen 
som beslutar om vilka arter som ska fridlysas, 
den kan vara fridlyst i hela Sverige eller i delar 
av landet. Fridlysningsbestämmelserna finns i 
miljöbalken 8 kapitel och artskyddsförordning-
en (2007:845). I Sverige finns det cirka 585 
växt- och djurarter som är fridlysta nationellt. 
Ytterligare 43 växt- och djurarter är fridlysta i 

vissa län (NVV 2019). Samtliga Sveriges grod- 
och kräldjursarter och alla svenska orkidéarter 
är fridlysta i hela landet under hela året. Även t 
ex samtliga stora rovdjur är fredade. Fridlysning 
gäller med undantag från jaktbestämmelser. 

Invasiva främmande arter

Den biologiska mångfalden kan påverkas starkt 
negativt av främmande arter som avsiktligt eller 
oavsiktligt, med människans hjälp, har flyttats 
till ett område som ligger utanför organismens 
naturliga och möjliga utbredningsområde. In-
vasiva främmande arter utgör ett hot, eftersom 
de sprider sig invasionsartat och konkurrerar ut 
naturligt förekommande arter. De kan även ha 
negativa effekter på jord- och skogsbruk. 

EU har en förteckning över invasiva främmande 
arter som varken får introduceras i landet, spri-
das i naturen eller gynnas att bli fler. I Hagfors 
kommun finns några av dessa, till exempel 
jättebalsamin, jätteloka och signalkräfta. Jätte-
balsaminen är vida spridd kring tätorter och be-
byggelse, jättelokan finns ännu endast upptäckt 
på ett ställe i kommunen (Stor-Ullen, 2021), 
signalkräftan finns i många vatten i kommunen.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndig-
heten rekommenderar att man hjälper till att 
begränsa spridningen av ytterligare arter som 
ännu inte finns med på EU:s lista, även om det 
inte finns några lagkrav på detta. Det gäller 
till exempel blomsterlupin, spansk skogssnigel 
(mördarsnigel) och mink.

ORKIDÉARTEN ÄNGSNYCKEL  
VÄXER PÅ VÄRMULLSÅSEN
Foto: Hagfors kommun
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Hagfors kommuns ansvarsarter och an-
svarsbiotoper 

I antagandet av Hagfors kommuns förra na-
turvårdsplan (2011) infördes för första gången 
fokus på ansvarsarter och ansvarsbiotoper i 
naturvårdsarbetet. Ansvarsarter och ansvars-
biotoper är arter och biotoper som är relativt 
ovanliga i landet, i de flesta fall rödlistade 
eller Natura 2000 områden, men där Hagfors 
kommun har en betydande del av landets eller 
länets förekomst. 

Det finns flera arter som passar in på denna 
definition, men kommunen har valt ut vissa 
arter och biotoper, dessa beskrivs närmare 
i Bilaga A- Hotade och fridlysta arter i Hagfors 
kommun.

Ansvarsarter 

Däggdjur: Utter

Fisk: Klarälvsöring

Insekt (skalbagge): Strandsandsjägare

Fågel: Smålom

Groddjur: Större vattensalamander 

Växter: Ävjepilört & Äkta daggvide

Ansvarsbiotoper

Meandernäs

Gölrik våtmark
MEANDERNÄS GINSBERGSÄNGEN
Foto: Hagfors kommun

ANSVARSARTEN STRANDSANDJÄGARE
Foto: Hagfors kommun

STOMOSSEN OST GRÄSMANGEN ÄR EN GÖLRIK VÅTMARK
Foto: Hagfors kommun

ÄKTA DAGGVIDE
Foto: Hagfors kommun

SMÅLOM
Foto: Anders Ericsson
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Allmänt om friluftsliv i Hagfors 
kommun

Friluftsliv definieras i natur- och friluftsplanen 
som vistelse utomhus i natur- och kulturland-
skapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling. I Hagfors kommun finns 
goda möjligheter att njuta av friluftsliv alldeles 
runt knuten. Vandring, bär- och svampplock-
ning, jakt och fiske är viktigt för kommunens 
invånare och besökare.  I kommunen finns 
över 300 sjöar som erbjuder möjligheter för 
friluftsliv och rekreation, genom aktiviteter som 
bland annat paddling, bad, fågelskådning och 
skridskoåkning. Runt många av dessa sjöar finns 
även stora områden med orörd natur där man 
kan slå sig ner och njuta av tystnaden och den 
storslagna vildmarkskänslan.

Genom kommunen slingrar sig Klarälven 
med sina meandernäs, eroderade sandbankar 
och korvsjöar som utgör viktiga livsmiljöer för 
många växter och djur. Kommunen deltar aktivt 
i projekt rörande riksintresset Klarälven och 
utvecklande av dess unika arter och miljöer. 
Många turistföretag har sin näring kopplat till 
Klarälven och flera bedriver en väl utvecklad 
turism med bland annat flottfärder. Klarälven 
har potential att utvecklas även till en gott 
fiskevatten, en av målsättningarna i det stora 
interregprojektet Två länder-en élv som pågick 
under 2017-2020.

Alla tätorter har närhet till skogen, särskilt 
utmärkande är den rullstensås med naturskogs-
liknande tallskog som är belägen några hundra 
meter från Hagfors stadskärna, naturreservatet 
Mana-Örbäcken. Norr om Ekshärad ligger 
Brattfallet, ett av Värmlands högsta vattenfall, 
och Halgådeltat som båda är intressanta utflykt-
smål i turismsammanhang och för geologiun-
dervisning i skolorna. Här finns bland annat en 
sju kilometer lång vandringsled som går över 
rullstensåsar, dödisgropar, gammal flodbotten, 
flygsanddyner och genom raviner ner till Klar-
älven.

Runt omkring i kommunen finns det även gott 
om stora och små myrmarker som bland annat 
är viktiga fågellokaler. Väster om Råda finns 
naturreservatet Råda stormosse med dess rika 
antal gölar. Nordost, vid gränsen till Dalarna, 
finns Fräkensjömyrarna med milslång vand-
ringsled och oslagbar natur, även det ett natur-
reservat.

Har man inte turen att se skogens konung i dess 
naturliga miljö kan man besöka dem på närma-
re håll, i hägn, strax väster om Ekshärad. Likaså 
om man vill uppleva naturen från hästryggen, 
bakom en hundsläde eller från en kanot finns 
det ett flertal företag i kommunen som erbjuder 
dessa tjänster. 

Runt omkring i landskapet finns det flera kultu-
rella minnen från förr. I väst, vid Hamra, finns 
den väl bevarade vadmalsstampen som hålls 
öppen under sommarhalvåret. Från Hagfors 
järnvägsmuseum till Stjärnfors kvarn kan man 
trampa sig fram på en dressin längs den gamla 
järnvägen från 1870-talet. Eller varför inte besö-
ka någon av alla de aktiva hembygdsgårdar som 
finns i kommunen. 

De olika friluftsområdena beskrivs mer utförligt 
i Hagfors kommuns naturvårds- och frilufts-
plan Del 3 Objektskatalog över värdefulla natur- och 
friluftsområden.

Friluftsliv i Hagfors kommun
Friluftslivsaktiviteter i Hagfors 
kommun

Motionscentraler och utomhusgym

Vid varje tätort finns en eller flera motionscen-
traler med leder av olika längder och svårighets-
grad. För att utveckla dessa platser och möjlig-
göra för fler personer att vara utomhus och röra 
på sig har kommunen byggt utomhusgym både 
vid Vågbacken i Hagfors och vid skidstadion i 
Ekshärad. Utegym finns även i Sunnemo och är 
under uppbyggnad på fler orter.

Strövslingor och vandring

I Hagfors kommun har man naturen inpå 
knuten vilket har möjliggjort att det finns ett 
stort antal strövslingor i alla tätorter. Hagfors 
kommun strävar efter att alla ska ha möjlighet 
att komma ut i naturen och den friska luften 
oavsett livssituation. Här finns fortfarande 
stor utvecklingspotential, både genom att öka 
tillgängligheten till rekreations och friluftsom-
råden, men också genom att arbeta mer aktivt 
med skolskogar.

Att vara ute och vandra i skog och mark har 
blivit allt mer populärt. För att underlätta för 
medborgarna att komma ut i naturen har Hag-
fors kommun arbetat med att röja fram stigar, 
markerat upp leder, anlagt rastplatser, grillplat-
ser, parkeringsplatser samt satt upp inbjudande 
informationstavlor vid entréer och längs vissa 

leder. Kommunen är även medlemmar i Värm-
landsleder som är en förening som kvalitetssäk-
rar leder.

I Hagfors kommun finns det över 200 km vand-
ringsleder i varierande längd och i olika natur-
typer, spridda över hela kommunen. Lederna 
beskrivs mer utförligt i Hagfors kommuns 
naturvårds- och friluftsplan Del 3 Objektskatalog 
över värdefulla natur- och friluftsområden.

Värmlandsleder
Värmlandsleder är en förening som arbetar för 
en gemensam förvaltning av vandringsleder. 
Det ska finnas gemensamma kriterier om upp-
levelsevärden för besökaren, till exempel vad 
vandraren kan förvänta sig av en lägerplats och 
att alla skyltar är på svenska, engelska och tyska. 
Det finns även krav på markeringen av leden 
och kvalitén på spänger med mera. Föreningen 
Värmlandsleders uppgift är att kontrollera och 
kvalitetssäkra Värmlandsleder. Målet är en håll-
bar vandringsturism med kontinuerlig skötsel. 
År 2020 togs Värmlandsleder över av VisitVärm-
land. 

Orientering
Rekreationsområdena särskilt kring tätorterna 
är även viktiga för orientering. I kommunen 
finns en aktiv orienteringsförening som anord-
nar aktiviteter som uppmuntrar till rörelse i 
skog och mark även utanför tävling.

UTSIKT FRÅN VÄRMLANDSLEDEN HALGÅLEDEN
Foto: Hagfors kommun
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Karta 13. Strövområden
Tabell 11. Exempel på större tätortsnära strövområden i  
Hagfors kommun

Område Tätort Typ av område Elljusbana

Vågbacken och 
Krediten

Hagfors Skid- och motionsspår,  
utomhusgym

Ja

Värmullsåsen Hagfors Vandringsled, motionsspår, 
motorsport, mountainbike

Nej

Mana-Örbäcken Hagfors Vandringsled och strövområde Nej

Staffaskogen Hagfors Strövområde, mountainbike Nej

Hästberg/
Skidstadion

Hagfors Skid- och motionsspår,  
strövområde

Ja

Tallhultsheden Geijersholm Skid- och motionsspår Nej

Rådaåsen Råda Strövområde Nej

Rådaheden Råda Skid- och motionsspår, 
strövområde

Ja

Björkil Sunnemo Skid- och motionsspår Ja

Hyttdalen Sunnemo Strövområde Nej

Bogerudsnäset Mjönäs Skid- och motionsspår,  
strövområde

Ja

Kvarnheden/
Backetorp

Bergsäng Skid- och motionsspår Ja

Byn Ekshärad Skid- och motionsspår Nej

Kalvbergsområ-
det/Haralöpet

Ekshärad Skid- och motionsspår Nej

Ekesberget/
Skidstadion

Ekshärad Vandringsled, slalombacke, 
cykelled, skid- och motions-
spår, utomhusgym

Ja

Stjärnsberget Uddeholm Skid- och promenadstråk Nej
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Skidåkning

Längd
Intresset för längdskidåkning är stort i kom-
munen. Tack vare ett bra samarbete, ett aktivt 
föreningsliv och eldsjälar finns det i kommunen 
ett flertal lagda skidspår, när vädret tillåter. 

Preparerade skidspår finns bland annat vid 
Ekesberget i Ekshärad (som även har konstsnö), 
Haralöpet (Ekshärad), Råda, Sunnemo, Mjö-
näs, Geijersholm, Bergsäng och i Hagfors vid 
skidstadion Ängfallheden, norr om Skidstadion 
Linnerbergsvägen samt vid Vågbacken. 

De flesta skidspåren är i anslutning till de kom-
munala motionsspåren där det finns tillgång 
till elljusspår. Med vintern kommer mörkret 
och vill man att skidåkningen ska fortsätta att 
utvecklas krävs att det finns spår av olika svårig-
hetsgrad med tillgång till belysning.

Slalom/Snowboard/Utförsåkning
I Hagfors kommun finns det en slalombacke, 
Ekesberget i Ekshärad. Backen drivs av Ekshä-
rads slalomklubb och är öppen från december 
till mars om vädret tillåter. Slalombacken är 
mycket populär, slalomklubben bedriver verk-
samheter som bland annat skidskola och slalom-
träning, även skolan använder backen under 
sina friluftsdagar

Behov av åtgärder för bevarande och utveckling av 
vandringsleder och strövområden för friluftslivet

• Kommunen ska aktivt arbeta för att fler leder blir kvalitetssäkrade 
utifrån Värmlandsleder 

• Skapa starkare nätverk med föreningar och privatpersoner som 
är ledansvariga 

• Se över möjligheterna att rusta upp leder såsom Skymnäsleden, 
Milorna runt, Finnvägen i Sunnemo, Stora Ensleden, Björnjägarstigen i 
Råda mfl. 

• Information om utflyktsmål i naturen bör utvecklas så att den 
når fram till fler målgrupper 

• Arbeta aktivt med att tillgänglighetsanpassa strövområden för 
personer med olika typer av funktionsnedsättning så att det 
finns tillgängliga områden av flera olika naturtyper 

• Göra tätortsnära skog användbar för skolutflykter och utomhus-
pedagogik 

• Behov av tydligare, hållbar, naturvänlig och i största möjliga mån 
enhetlig markering av leder 

• Ta fram information till naturturister om möjligheter till vatten-
påfyllning och faciliteter

SKIDSPÅR LÄNGS MYRARNA PÅ HARALÖPET
Foto: Hagfors kommun
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Skoterleder

I Hagfors Kommun är det Klarälvdalens Sko-
terklubb som sköter om skoterledsystemet och 
tillhandahåller skoterledskartor. De vill kunna 
erbjuda ett bra och attraktivt ledsystem, inte 
bara för skoteråkaren utan även för flera typer 
av användare, t.ex. skidåkare. Idag finansieras 
skoterlederna till största delen av föreningens 
aktiviteter och sponsorer som välvilligt bidragit 
med medel för att kunna bygga upp ledsyste-
met.

Cykling

Att cykla är mycket populärt både på asfalt, grus 
och i skogen. Kommunen arbetar aktivt med att 
hålla Klarälvsbanan i gott skick för alla typer av 
cyklar, den 9 mil långa asfalterade banvallen tar 
dig från Karlstad upp till Uddeholm i Hagfors 
kommun. Vid Uddeholm tar Klarälvsleden vid 
och du kan följa den 120 km långa leden ända 
till Sysslebäck.

Terrängcykling

Att ta sig fram genom skogen på en mountain-
bike är ett intresse som ökat kraftigt i Sverige 
de senaste åren. Som medfinansiärer i projektet 
Biking Värmland har kommunen varit med och 
utvecklat nya mountainbikeleder med gemen-
sam svårighetsgradering tillsammans med flera 
andra kommuner i Värmland.  Projektet sträck-
er sig till 2021 och har som mål att färdigställa 
38 mil regionala mountainbikeleder i Värm-
land.

Behov av åtgärder för bevarande och utveckling 
av skidåkning

• Samarbeta med föreningslivet och stötta idéer för utveckling av 
området. 

• Informera om aktiviteter så att det når fram till alla målgrupper.

MOUNTAINBIKE LÄNGS SKOGSSTIGAR VID MUSJÖN
Foto: Per Eriksson

SLALOM PÅ EKESBERGET
Foto: Per Eriksson
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Utomhusbad

Med alla sina sjöar har Hagfors kommun goda 
möjligheter till utomhusbad. Kommunen sköter 
11 badplatser där de flesta är utrustade med 
omklädningshytt, brygga och välskött gräsplan: 
Gata, Sundsjön, Risfallet Gustava, Uvanå, 
Gröcken, Lemundtjärn, Uddeholm, Råda 
strand, Åsarna, Lidsbron, Sörby. 

Kommunen tar vattenprover under säsong för 
att se att vattenkvaliteten uppfyller kvalitén för 
badvatten. 

År 2020 tillgänglighetsanpassades delar av 
badplatsen i Uddeholm.

Båtliv

Med kommunens alla sjöar och vattendrag finns 
goda förutsättningar för äventyr till sjöss vare 
sig det är med båt, kanot, kajak eller flotte. Flera 
aktörer hyr ut med eller utan guide. Även flera 
av de lokala fiskevårds- eller fiskevårdsområdes-
föreningarna hyr eller lånar ut båt, och dem 
kan man även kontakta vid frågor om iläggsplat-
ser för båtar.

Viktigt att tänka på om man rör sig mellan olika 
vattendrag är risken att sprida kräftpest från 
inplanterade signalkräftor, en invasiv art som 
tyvärr återfinns på många platser i kommunen. 
Man skall inte flytta båt, kanot eller fiskered-
skap mellan olika vattendrag utan försiktighets-
åtgärder.

Behov av åtgärder för bevarande och utveckling 
av utomhusbad

• Fler badplatser bör tillgängliggöras för personer med olika typer 
av funktionsnedsättning 

• Allmän renovering på samtliga badplatser. Bland annat se över 
omklädningshytter, bryggor, röja vass och sly 

• Utvärdera antalet och spridningen av kommunala badplatser 

• Gå igenom och uppdatera avtal för badplatserna

BAD PÅ RÅDA STRAND
Foto: Per Eriksson

GRÖCKEN
Foto: Hagfors kommun

Behov av åtgärder för bevarande och  
utveckling av båtliv

• Anpassning av bryggor för personer med olika typer av  
funktionsnedsättning 

• Informera för att motverka spridning av kräftpest
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Jakt och fritidsfiske 

Jakt och fiske är viktigt för många av kommu-
nens invånare och de är även viktiga aktiviteter 
för turismen i kommunen. Jakt och fiske han-
teras av respektive jakt- eller fiskevårdsområ-
de. Under de senaste decennierna har fokus 
lagts på att jakt och fiske ska bedrivas på ett 
långsiktigt hållbart sätt, med stabila vilt- och 
fiskstammar. På marker där Uddeholmsbolaget 
är ensam markägare finns jakt- och fiskefören-
ingar. Stora Enso Skog och Mark AB har avsatt 
områden och fiskesjöar för egen jakt och fiske. 

I kommunen finns flera fiskevårdsområden som 
fördelar ansvaret för fisket. Fiskevårdsområdena 
utgör tillsammans en kommunkrets, och driver 
en aktiv påverkan för bättre vattenmiljö och 
moderna regler för vattenreglering och fisket. 
Dessutom finns några sportfiskeföreningar och 
flera put-and-take vatten. Mellantjärn och Bul-
lertjärn är fina exempel på populära put-and-
take vatten. Fiskevårdsområdena ombesörjer 
bland annat utsättning av fisk för att förbättra 
fiskbestånden. I dag sätts inga främmande arter 
ut i sjöarna, inte heller vill man plantera in en 

ny art i sjön, om den inte finns där tidigare. 
Under de senaste åren har intresset för restau-
rering av vattendrag ökat med syfte att förbättra 
för öring. Fiskevårdsområdena har hand om tre 
kalkningstorn i kommunen som kalkar Musån, 
Lövån och Lill-Jangen.

För att fiska behöver man lösa fiskekort hos fis-
kevårdsföreningarna eller ett kommunkort som 
gäller i många vatten.

FISKE VID MELLANTJÄRN
Foto: Per Eriksson

Behov av åtgärder för bevarande och utveckling 
av jakt och fritidsfiske

• Anpassning av bryggor för personer med olika typer av funktions-
nedsättning

• Informera för att motverka spridning av kräftpest
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Discgolf/frisbeegolf

Discgolf är en sport som blivit allt mer populär, 
även kallad frisbeegolf. Tillsammans med din 
frisbee ska du ta dig runt en bana med 9 eller 18 
korgar, från början till slut, med så få kast som 
möjligt. 

Discgolfbanan i Hagfors invigdes 2018 och är 
lättillgängligt belägen i Blinkenbergsparken. 
Fler banor har tillkommit, till exempel vid Täp-
pevi i Sunnemo och en bana planeras i Ekshä-
rad.

Hembygdsgårdar

I kommunen finns flera hembygdsgårdar som 
alla drivs av föreningar. Här finns samlingar av 
gamla byggnader, föremål och ibland växter 
från bygden. Här ordnas ofta traditionella eve-
nemang som till exempel midsommarfirande 
och andra aktiviteter.

• Kärnåsens Hembygdsgård med Rovdjursex-
po (Norra Råda)

• Ekshärads Hembygdsgård
• Gubbkroken och Hyttdalen (Sunnemo)
• Hamra Vadmalsstamp
• Gustavsfors Hembygdsgård
• Hagfors Hembygdsgård

Dressin 

Dressinbanan mellan Hagfors Järnvägsmuseum 
och Stjärnsfors Kvarn är en naturskön upplevel-
se, 12 kilometer tur- och retur. En av dressiner-
na är utvecklad i samarbete med parasportaren 
Anders Olsson, olympisk medaljör och världs-
mästare i simning. Dressinen är anpassad för 
funktionsvariation (armcykling) och unik i sitt 
slag. De populära turerna startar vid Hagfors 
Järnvägsmuseum två gånger dagligen i juni, juli 
och augusti. Dressinerna är anpassade för två 
vuxna eller en vuxen och två barn. Dressiner-
na kan utrustas med en barnsits för små barn 
tillsammans med två vuxna. 

Turisttåget som bland annat tar dig till centrala 
Hagfors utgår även härifrån.

Kulturminnesplatser, kultur– och  
fornlämningar

I Hagfors kommun finns lämningar från männ-
iskans tidigare aktiviteter ända från stenåldern. 
Fynd från år 2018 efter brända djurben vid Ack-
sjön nordost om Bergsäng daterades till 9000 
år f. Kr! I Lidsbron har också hittats spår efter 
stenåldern. 

I kommunen finns på många platser nätverk av 
fångstgropar som i vissa fall användes ända in på 
1800-talet. Det finns även rikligt av gamla kolmi-
lor och lämningar efter torp och sätrar. Dessa 
platser upptäckts enklast till exempel via Riks-
antikvarieämbetets publika karttjänst Fornsök.

DISCGOLFBANA BLINKENBERGSPARKEN
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Konflikter och hot mot friluftslivet

En del områden med höga naturvärden är 
ibland mer känsliga för störning och slitage, 
vilket gör att de är mindre lämpliga för friluftsliv 
än andra. Områden kan även vara extra känsliga 
vid olika tidpunkter på året, ofta under våren. 
Samtidigt är friluftsliv och naturupplevelser 
viktiga för att skapa förståelse för naturen och 
viljan att bevara den.

Olaglig körning med terrängfordon i frilufts-
områden upplevs dels som mycket störande för 
besökare och dels kan det leda till stora skador 
på underlaget samt störa djurlivet. I Hagfors 
kommun är körning med motorcross och 
fyrhjuling i några av friluftsområdena ett stort 
problem, även i naturreservatet Mana-Örbäck-
en. Körskadorna orsakar att leder blir svårfram-
komliga vid väderomslag då de kan omvandlas 
till vattenfyllda spår. Vattenskoter är en annan 
ofta konfliktfylld aktivitet.

Vissa friluftslivsaktiviteter kan även av olika skäl 
vara svårförenliga, till exempel mountainbike 
och ridning kan vara två aktiviteter som är svår-
förenliga med höga naturvärden och annat fri-
luftsliv. Både mountainbike och häst kan ibland 
ta sig fram i högre tempo än gående och slita 
mer på underlaget. Dessutom kan de vara svåra 
och olämpliga att kombinera med varandra ur 
säkerhetssynpunkt.

Vid planering av nya friluftsområden är det 
viktigt att väga alla intressen och styra friluftsliv 
som kan komma i konflikt med varandra till 
lämpliga områden och lämpliga tider på året. 
Genom att bilda leder för olika ändamål, mins-
kar man slitage på omgivningen och riktar det 
till områden där det är mest lämpligt. 

Hot mot friluftslivet kan vara många bland 
annat vara exploatering av obebyggda områden 
eller anläggning av nya vägar (till exempel när 
grövre sten läggs på grusvägar). Större vatten-
reglering kan i hög grad påverka förutsättning-
arna för fiske, båtliv och utomhusbad. Tillgäng-
ligheten till reglerade sjöar kan under vissa tider 
av året vara mycket svår. Regleringsdammar 
behöver inte bara vara ett hinder för vandrande 
fisk utan även för tar sig fram på vatten med båt 
eller kanot.

För många människor är känslan av vildmark 
och gammal skog en viktig del i friluftslivet. 
Likaså kan den tätortsnära skogen vara otroligt 
viktig för att många ska ta sig ut i naturen. Sam-
tidigt behöver en förståelse finnas från frilufts-
livets sida för produktionsskogens skötsel och 
cykler vilket kan göra skogen mer eller mindre 
tillgänglig under perioder. För att inte skogsbru-
ket ska vara ett hot mot friluftslivet är det viktigt 
att skogsbruket bedrivs med hänsyn till frilufts-
livet, de sociala värdena, och inte enbart biolo-
giska värden.  En skog utan höga naturvärden 
kan istället ha mycket höga sociala värden, som 
också är viktiga att ta hänsyn till. Ett exempel 
på detta är Staffaskogen norr om Hagfors tätort 
som efter påbörjad avverkning 2018 på kom-
munens mark klassades om till ett NO område 
(naturvård orört) i kommunens skogsbruksplan 
för att bevara de höga friluftsvärdena i området. 
Det finns förmodligen flera liknande områden 
och behov att skydda dem bättre.

Friluftsliv förutsätter ett ansvarstagande av 
bland annat allemansrätten. Många marker som 
nyttjas för friluftsliv är privatägda och i princip 
all mark ägs av någon. Friluftslivet kan orsaka 
problem vid skötsel av bland annat skog, det 
kan också medföra nedskräpning och slitage. 
Det organiserade friluftslivet och vildmarkstu-
rism ställer särskilda krav på hänsyn genom al-
lemansrätten. En god kontakt med markägaren 
är alltid att föredra och att inrätta markägaravtal 
vid inrättande av nya leder är viktigt.

Behov av åtgärder för bevarande och  
utveckling av friluftslivet

• Kommunikationsplan för skogsbruk i tätortsnära skog

• Utveckla kommunens skogsbruksmetoder, så att det i ännu högre 
grad tar hänsyn till friluftslivets behov

• Se över skogsbruksplanen med avseende på friluftsliv. Exempelvis 
Rådaheden söder om flygplatsen

• Information om problemet med terrängkörning bör spridas

• Aktivt arbete med Värmlandsleder

• Aktivt arbete med Biking Värmland

• Enhetlig markering av vandringsleder, mountainbike och kanot

• Utveckla och skapa fler möjligheter till ställplats för husbilar, för att 
locka en ny målgrupp som inte använder sig av campingplatser på 
samma sätt

• Utbildning om allemansrätten för berörda parter. Speciellt ses 
ett behov för naturturistmföretag och utländska turister och 
medborgare

• Informera om lagar för terrängfordon
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Bilagor
Bilaga A Hotade och fridlysta arter i Hagfors kommun
Bilaga B Sjöar och vattendrag i Hagfors kommun
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