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Bilaga A Människan i landskapet 
Människans historiska påverkan på sin omgivning i Hagfors kommun  

 

Stenåldern 

För cirka 9000 år sedan kom de första människorna vandrande, människan sökte sig då, som nu, till 

sjöstränder och vattendrag. De levde av fiske och samlade ätbara växter. De jagade för köttet och 

skinnet skull. De hade hundar som husdjur. Klimatet var milt och fuktig. Hagfors skogar bestod av 

blandskog av tall, ek och björk. I skogen fanns kronhjort, älg, vildsvin, bäver, björn, varg och lo. 

Fisket var gott – ålens, laxens och öringens vandring följdes av människan. Fångstgropar för vilt 

anlades på strategiska ställen där viltet kunde motas in.  

Stenåldersbosättningar finns på många ställen i vår kommun. Det finns hundratals registrerade fynd 

från boplatser som härrör från stenåldern, främst har man funnit spår av boplatser vid de sjöstränder 

som är kraftigt dämda, och som man därför vid dammrenoveringar och lågvatten enkelt kan 

undersöka, till exempel vid Storsjön, Nain och Stor-Ullen. Runt sjön Busken har man funnit rester från 

29 stenåldersboplatser. Efter dammutrivningen vid Acksjön fann man 2018 spår av 22 

stenåldersboplatser. Efter datering av brända ben vid en av fyndplatserna kunde man konstatera att 

några av lämningarna vid Acksjön var hela 9000 år gamla! (Värmlands museum) 

En plats där många människor samlades under kort tid på året är boplatsen vid Kvarnåsen vid 

Skymnäsforsen, på västra sidan av älven, som då var en ö i Klarälven. Boplatsen daterar sig till slutet 

av jägarstenåldern (för 6-7000 år sedan). Här har man samlat in närmare 2000 föremål – en ofantlig 

mängd för att vara en värmländsk stenåldersboplats. Fynden tyder på en mötesplats mellan nordlig och 

sydlig tradition. Kanske samlades man på hösten vid tidpunkten för laxens lek i Skymnäsforsen till en 

fest där man utbyte varor, kunskap, historier och knöt nya kontakter.  

En annan större stenåldersboplats som undersökts finns vid norra änden av Lidsjön, strax intill dagens 

populära badplats i ett fint söderläge, med en vidsträckt utsikt över sjön. Under ett tjockt lager 

flygsand hittades resterna efter invånarnas aktiviteter. De visar att man fiskat och samlat nötter för sitt 

uppehälle. Brända ben efter djur visar att man har jagat. Mat lagades i en jordugn (kokgrop). 

Stensmide i kvarts, flinta och kvartsit har skett inom avgränsade områden av boplatsen, kanske för att 

inte barn och andra skulle skadas av de vassa skärvorna.  

Den svenska bondens historia börjar för ungefär 6 000 år sedan. Klimatet förändrades och blev 

förhållandevis varmt klimat med vidsträckta, fuktiga lövskogar. Hittills hade stenåldersmänniskan 

livnärt sig på jakt och fiske, men nu kom ny kunskap om nya livsformer in söderifrån, sannolikt 

genom invandring. Den första bonden var boskapsskötare. Hagmarksvegetationen började formas, 

landskapet öppnade sig i hagmark med glesa trädbestånd runt boställen. Troligen var odlingen bara en 

liten del av människornas liv, men nog så viktig. Här i Hagfors finns flera fynd av redskap som hör 

hemma i bondestenålderns redskapskultur. Dessa föremål är ofta hittade i åkermark, inte sällan intill 

Klarälven eller andra vattendrag. Denna befolkningsgrupp var bofast, till skillnad från de folkgrupper 

som levde på jakt och insamling. 

Bronsåldern som inleddes för ca 3 500 år sedan var på många sätt en välsignad tid, där de fynd som 

gjorts i södra delarna av Skandinavien vittnar om rika begravningsriter och en dyrkan av välvilliga 
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gudar. Denna fruktbarhetskult är typiskt för jordbrukande kulturer. Ett nytt gravskick kom med 

bronsålderskulturen, man byggde stora stenrösen, helst uppe på berg med utsikt över vatten. Vi har 

vetskap om sådana rösen längs Klarälven vid Skymnäsklätten, Ekesberget samt vid de stora sjöarna 

vid Lidsberget och Rådahöjden. Att man hade utsikt över vatten från rösena innebar också att folket 

såg dem på långt håll, så som vi i senare tid ser kyrkspiror.  

Fornnordiska sjönamn lever kvar än idag- Ullen, Gröcken, Grängen, Jangen är namn med okänt 

ursprung och kan vittna om en lång kontinuitet. Stor-Ullen, kommunens vattentäkt, bär möjligen namn 

efter den fornnordiska guden Ull, som de förhistoriska Hagforsborna sannolikt dyrkade som sin 

solgud, före asagudarnas intåg.  

Järnåldern, för ungefär 2500 år sedan, började klimatet sakta likna det vi har idag, vilket kom att 

innebära en avgörande förändring i jordbruket. Vintrarna medförde att vinterfoder måste samlas in 

under sommaren. Bostadshusen byggdes för att även ge plats åt djuren. Genom att svedja skogen eller 

avverka träd i hagmarken skapades slåtterängar. Ängsmarken inhägnades med stor möda för att hålla 

kreaturen borta från den frestande grödan. I ängen formades genom århundraden av kontinuerlig hävd 

en myllrande rikedom av olika arter, ängsblommorna fann sin plats.  

Stor del av befolkningen var nu bofast. Vid Grinnemo, Ekshärad finns det största järnåldersgravfältet. 

Vid Gröcken, Stor-Ullen och Knon finns enstaka järnåldersrösen.  

Redan under järnåldern utvanns järn ur myr- och sjömalm i Hagfors. Järn blästrades i ålderdomliga 

blästerugnar. Två sådana järnframställningsplatser är kända, i Gustav Adolf och i Ekshärads socknar. 

Dessutom har slagg hittats i Norra Råda socken, vilket kan vara från tidig järnframställning. Gröcken 

var möjligen en bosättning som tillverkade järnmalm ur myrmalm. Om dessa järnåldersgårdar bedrev 

en handel med järn är okänt.  

Trots skogsbete och svedjebruk var människans påverkan på skogen ännu liten. Skogslandskapet 

präglades mer av naturliga händelser, som skogsbränder, stormfällning, tillfälliga översvämningar och 

långvarig försumpning. Klimatet, skogsbränder och djurens bete formade skogsekosystemet från 

järnåldern fram till 1700-talet. Skogen var öppen och luckig, vanligen med mycket grova tallar. 

Skogsbetet från husdjuren bildade grässvål på platser där djuren trivdes bäst. 

Medeltiden, befolkningen ökade sakta, efter en tillfällig minskning vid digerdöden 1350 som slog hårt 

mot Värmlands befolkning. Man bröt mark, ofta genom svedjebruk, och skapade större 

jordbruksenheter. Gårdar med många små hus och säkert stora familjer fanns först på den mer 

lättbrukade marken intill Klarälven och Sunnemodalen, men landskapet öppnade sig nu även i de 

dalgångarna som har tyngre jordar.  

Det strängare klimatet som inträdde efter bronsåldern medförde att bonden måste stalla in sina djur 

vintertid. På det viset fick gården en ny intressant produkt, gödsel. Nu kunde åkern brukas i växelbruk 

och gav på så sätt större skördar. I skogen vid Knon lät bönderna sina djur beta tillsammans ända fram 

till slutet av 1960-talet. Namn som Hästberget vittnar om var djuren betade.  

På 1200-talet började de första så kallade skvaltkvarnarna (fotkvarnar) användas. Ett enkelt skovelhjul 

av trä var placerat i nedre änden av en vertikal axel. Skvaltkvarn från 1800-talet finns att beskåda på 

Stampen, Ekshärad.  

1600-talet, de första finska invandrarna börjar komma till Hagforsbygden. Namn som Aamäck, 

Kosamäk och Räjtika lever kvar som bevis för namngivarnas ursprung. 1618 kom den berömde Lång-

Christoffer till Sundsjön och anlade Motjärnshyttan. Många familjer skapade bosättning i 



Samrådshandling Naturvårds- och friluftsplan, Hagfors kommun            2019-06-28 

 

3 

 

tiomilaskogen – från dalagränsen kring Brunnberg och Nain ner mot Laggåsen, men även spridda 

boplatser förekom, t.ex. i norra Västanberg i Romboland.  

Den finska befolkningen röjde mark till sina gårdar genom att bränna skogen och odla i den brända 

jorden. Meterhög finnråg vajade i sydvästsluttningarna och vittnade om nya landvinningar. Denna typ 

av odling är ytterst arealkrävande, och en finngård behövde stora områden. Detta gav upphov till 

konflikter om marktillgången med ”ursprungsbefolkningen”.  

På 1600-talet, i och med finnkolonisationen, bröts mycket ny jordbruksmark. Även de svenska 

bönderna tog utmarkerna i anspråk för jordbruket. Staten uppmuntrade till svedjning i Värmland. 

Sätern blev i vårt län en viktig del av jordbruket och ytterligare ett sätt att ta till vara alla tillgängliga 

naturresurser.  

Hålldammar för vatten kunde byggas vid mindre sjöar, och vattnet släpptes ut över myrmark för att få 

riklig slåtterskörd och ett gott bete. Namn som Slåttermyren, Flåen och Gräskärret vittnar om detta.  

Skogen var fortfarande sig lik sen järnålderns tid - luckig och gles efter skogsbete och skogsbrand. 

Träden hade vanligen en stor åldersspridning. Den växande befolkningen behov av vedbränsle, 

skogsbetet, svedjebruket och behovet av kolved till järnframställning kom att påverka skogens 

utseende och artsammansättning allt mer. Men det är först på 1700-talet som de stora förändringarna 

sker. 

1700-talet, vattenhjulet uppfanns och lade grunden till den tidiga industrialismen. Det dröjde inte 

länge förrän påhittiga människor insåg att vattenhjulet kunde användas till många olika saker, förutom 

till att mala säd och stampa tyg. Vattenkraften gav upphov till en mängd olika uppfinningar.  

Staten reglerade under 1600- och 1700-talet järnframställningen genom en kraftfull 

lokaliseringspolitik, i kombination med produktions- och prisregleringar. I syfte att spara på skogarna, 

reserverades från början Bergslagsområdet i östra Värmland åt tackjärnssmältning. Hamrarna fick 

tillstånd att lokaliseras väster om hyttorna. Vatten och skog för kolning spelade en avgörande roll för 

brukens placering inom av staten utsett område.  

Uddeholmsbolaget var vid 1700-talets mitt den näst största järnproducenten i Sverige med hyttorna 

Uddeholmshyttan, Sunnemohyttan, Tranebergshyttan och Motjärnshyttan. Hammarbruk fanns vid 

Stjärnsfors, Geijersholm, Gustavsfors och Loviseberg. Senare tillkom inom vår kommuns gränser 

Föskefors, Uvanå och Halgå bruk och två nya hyttor: Gustavforshyttan och Ulleshyttan. Sångshyttan i 

Sunnemo och hammar-smedjan vid Abrahamsfors Ekshärad var igång under kort tid. Varje hytta och 

bruk tilldelades ett kolningsområde som var skyddat från intrång från andra bruksägare. Området var 

från början inte särskilt stort beroende på att kolet ekonomiskt inte tålde för långa transporter.  

Där hyttor och bruk anlades dämde man för första gången vattenkraften i större vattendrag. Därmed 

skapades vandringshinder, vilket fick konsekvenser för många uppströms liggande sjösystem som från 

och med denna tid inte längre var nåbara för lax och öring från Vänern. Öringen utvecklade då lokala 

stammar. Ålen däremot tog sig på land förbi dämmen. En konsekvens av detta var att man 

inplanterade gädda och annan matfisk i sjöar ovanför högsta kustlinjen, där dessa fiskarter inte har sin 

ursprungliga biotop.  

Från 1700-talet och tvåhundra år framåt påverkades naturmiljön i Hagfors kraftigt även av en alltmer 

växande befolkning. En etablering av nybyggen i skogstrakterna i Hagfors kommun tog ny fart i 

samband med utvecklingen av järnbruket. Bostäder uppfördes och åker och äng röjdes i tidigare öde 

trakter. I skogen pyrde kolmilorna på hösten. Mindre vattendammar byggdes för såg, stamp och kvarn. 
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De flesta av familjerna bodde i torp där marken ägdes av bolaget, familjen röjde mark och skötte ett 

mindre jordbruk samtidigt som männen var kontrakterade att utföra kolning och annat arbete åt 

bolaget. Andra bodde invid hyttor och bruk och arbetade skiftgång.  

Transporter av malm, kol, tackjärn, säd, salt, brännvin och andra förnödenheter skedde huvudsakligen 

vintertid på isen, men då transportbehovet blev allt större anlades även vattenvägar. Då byggdes 

slussar, rallvägar och omlastningsställen för malmtransport från Taberg upp till Gustavsfors.  

I sin strävan att överleva utnyttjade skogsfolket markerna på alla tänkbara sätt. Fodret räckte inte till 

utan att kompletteras med hö från våtmarker. Det var inte ovanligt att detta utmarkshö kunde spela lika 

stor roll som höet från inägornas ängar. Löv från träd och buskar var en annan foderreserv som hade 

stor betydelse. Asp, sälg, björk och rönn skattades.  

Dikeskanter och vägrenar slogs med kortbladiga liar, skapta för att hacka sig fram mellan stenar och 

andra hinder. Det kallades hackslåtter. Varje strå var viktigt och skulle tas till vara. Odlingsrösen, 

stenmurar, brukningsvägar, åkerholmar, dammar och diken är några exempel på kvarvarande minnen 

från bondens strävan.  

1800-talet, skogen började användas till produktion av sågvirke i industriell omfattning. 

Avverkningssättet kallas dimensionsavverkning, där de grövsta och mest värdefulla träden avverkades. 

Intresset för dessa träd hade tidigare varit ganska ringa, vilket medfört att de arter som är beroende av 

gamla träd inte tidigare påverkats av den allt mer intensiva kolningen. Avverkningen skedde vintertid, 

och timret transporterades ut ur skogen med häst ner till isen på närmaste sjö, för att flottas vidare ner 

mot sågverk och vidare till Vänerhamnar för export. Med stor ansträngning flottledsrensade man 

vattendragen och byggde länsar i sjöarna för att leda virket rätt. Flottledsrensningen innebar att stenar 

plockades bort från botten och om man kunde, rätades vattendragen ut. Detta fick konsekvenser då 

öringens ståndplatser och lekbottnar i vattendragen skadades. Minsta vattendrag kunde användas till 

flottning om man anlade dammar i vattnet uppströms. Flottningen skedde i dessa mindre vattendrag i 

ett svep i samband med vårfloden då dammluckorna öppnades och sjön tömdes ner till sin tröskelnivå. 

Efter flottningen fick vattnet rinna fritt. Flottningsdammarna var gjorda av stockar, jord och sten. De 

var inte helt täta, och därför sannolikt vandringsbara för fisk vissa tider av året. Redan 1824 planerade 

Uddeholmsbolaget förvärv av de viktigaste flottlederna och ansökte om stöd för upprensning av Uvån 

och Halgån hos Kungliga strömrensningskommittén. Först i slutet av 1800-talet reglerades flottningen 

genom juridiska flottledsutslag. Bönderna och bolaget organiserade sig tillsammans i 

flottningsföreningar. Där bolaget ensam ägde vattenleden behövdes ingen juridisk flottled inrättas.  

Efterfrågan på timmer gjorde att man övergick till att kola klentimmer (massaved) och tekniken 

ändrades till att kola med stående mila. När transportvägarna förbättrades och järnvägarna kom, kunde 

kolningsområdena utvidgas. Överallt syns idag kolbottnar, även på de mest otillgängliga platser, där 

tillgången på virke till kolning måste ha varit minimalt. Kolningstvånget i Hagfors kommun upphörde 

kring 1920, efter en livlig debatt i Uddeholmsbolagets bolagsstyrelse. 

Uddeholmsbolaget gjorde inventeringar av skogsinnehavet redan i mitten av 1800-talet och låg långt 

framme vid skogsbrukets modernisering. Till skillnad från i andra delar av Värmland, där uppköpare 

av skog inte förvaltade skogen, hade bolagets skogsdivision genom sin koppling till 

järnframställningen en mer hållbar syn på skogsinnehavet. Man anlade plantskolor, gallrade och 

avverkade med sikte på att skogens resurs skulle vara hållbar. Denna utveckling fick fullt genomslag 

på 1900-talet.  
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Under 1800-talets senare hälft ökade befolkningen stadigt. 1831 var Uddeholms ”under-lydande” 4756 

personer, varav 181 var ”utgamla” och 1930 var barn under 15 år, en något annorlunda 

befolkningsstruktur mot dagens Hagfors. År 1900 var befolkningen över 20 000 invånare, och då var 

Hagfors som ort endast i sin linda. Uppemot tusen torp fanns i skogsmarken, oftast på ofri grund på 

bolagets marker.  

Vid slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var landsbygdsbefolkningen som störst. I 

dalgångarna utvidgades jordbruksmarken genom nyodling och skogsbetet var omfattande. Torp och 

sätrar utvidgades. Kolningen, timmeruttaget och behovet av ved gjorde att den ursprungliga skogen 

endast fanns kvar vid de allra mest svårtillgängliga branterna.  

Denna epok i Hagfors historia är svälten och fattigdomens epok. Laxen försvann genom regleringen. 

Älgen var sällsynt. All mark som gick att använda till foder till djuren slogs, även diken inne i Hagfors 

tätort. Dåliga år, då höet ruttnade på hässjorna och potatis slogs ut av bladmögel, fick bonden bära ut 

kreaturen på våren, svälten slog hårt mot en befolkning som inte hade några marginaler. På 1800-talet 

och i början av 1900-talet sker därför utvandring från landsbygden till Amerika. 

Den tekniska utvecklingen, revolutionen inom kommunikationerna med järnvägar och kanaler 

gynnade de bruk som var mest fördelaktigt lokaliserade ur transportsynpunkt och hade god tillgång till 

vattenkraft.  

Hagfors järnverk klarade av en produktion många gånger större än den som de nedlagda hade kunnat 

producera. Arbetstillfällen försvann i de nedlagda bruken och hyttorna – men en okänd arbetare 

fångade tiden bra med följande ord: "Vi sjunker med järnet men flyter på träet" – även skogsindustrin 

utvecklades snabbt med pappersframställning och moderniserade ångsågar.  

På samma bolagsstämma år 1873 som beslutade om anläggandet av Hagfors Järnverk beslöts också att 

bygga en järnväg, som med tiden blev Nordmark Klarälvens Järnvägar, NKlJ. Huvudsyftet med 

denna var i början att transportera malm, träkol och kalk till det nya järnverket, men den anslöt också 

Hagfors med Filipstad och Karlstad med både gods- och persontrafik. Denna järnväg kom att 

revolutionera transporterna och vattenvägarnas betydelse avtog, även om flottningen fortsatte. Den var 

för sin tid en mycket modern järnväg trots att den var smalspårig. Trafiken på NKlJ lades ner år 1990, 

främst på grund av konkurrensen från landsvägstrafiken. Persontrafiken upphörde redan år 1966.  

Bolaget planerade även kraftverk för försörjning till egna järnverk, järnväg och massaindustrin i 

Skoghall. Klarälven var sedan medeltiden lagstadgad kungsådra – vilket innebar förbud mot att stänga 

farled och hindra fiskens vandring. Staten krävde därför åtgärder från bolaget för den vandrade fisken i 

de domar som reglerar alla kraftverk i Klarälven – vilket resulterade i de omfattande fiskodlings-

åtgärder som kraftbolaget bekostar – vi har att tacka medeltida landskapslagar att Klarälvslaxen idag 

finns kvar. 

Forshults kraftstation byggdes 1911. 1912 var kraftledningen (reglerbar mellan 50-100 V) mellan 

Forshult och Hagfors klar, samtidigt med den första elektriska masugnen i Hagfors Järnverk. Strax 

efter första världskriget byggdes flera mindre elkraftstationer för lokalt bruk i många mindre 

samhällen. Klarälven var fortfarande oreglerad, och vattenföringen varierade stark mellan vårflod och 

lägsta vattenföring under vintern.  

Kraftstationen i Malta togs i bruk 1914, vatten leddes via kanal i Geijersholm till en tub med fallhöjd 

28 m. De största sjöarna Knon och Nain skulle bli de första magasinen med egna kraftverk. I början av 
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1900-talet genomfördes en stor och omfattande omledning av Nains utflöde via Vallakanalen till Knon 

med syfte att nyttja fallhöjden vid Knon även för Nains vatten.  

Efter Forshult, byggdes Krakerud 1917-21 och Råda kraftstation 1937, vilket medförde en dämning av 

vattennivån i hela det stora sjösystemet Grässjön-Lidsjön-Rådasjön. Man dämde därmed över den 

tidigare forssträckan vid Årosälven. År 1940 byggdes Skymnäs kraftstation, Skogaforsen var klar 

1943 och då Edsforsens kraftstation byggdes 1949 var den sista forsen i Klarälven inom vår kommun 

utnyttjad till kraftproduktion.  

Hagfors elkraftverk byggdes 1931. Hagfors järnverk nyttjade länge direktkraft från Uvån genom 

vattenturbiner till vissa äldre valsverk. Det dröjde ända in på 1950-talet innan de då nybyggda 

valsverken elektrifierades.  

Traktskogsbruk, skogsbilvägar och mönstergårdar 

Skogsbrukets teknikförändring på 1900-talet med traktskogsbruk (hyggen), maskiner som tar sig fram 

nästan överallt och upptagande av skogsbilvägar har medfört att nästan all skogsmark i vår kommun 

blev tillgänglig för ett rationellt skogsbruk. En trädartsförändring har även skett, mot mer granskog 

och inplanterade arter som contortatall. Hänsyn till naturvärden och friluftsliv var vid början av denna 

teknikförändring minimal, och detta medförde en förändring i skogsvårdslagen, där miljömål numera 

är likvärdigt produktionsmål (1993).  

Efter krigsåren förändras skogslandskapet även på annat sätt – torparna eller deras barn flyttade in till 

moderna skogsarbetarbyar som bolaget anlade – Gumhöjden, Mangstorp, Brunnberg och Gustav 

Adolf. Och flytten gick även in till tätorten Hagfors, som stadigt ökade sin befolkning fram till 1980.  

Nya kraftfullare redskap och nya brukningsmetoder lade grunden till en utveckling mot det moderna 

jordbruket. Storjordbruk som Uddeholm, Lakenegård och Förskefors gård ägdes och drevs av 

Uddeholmsbolaget och odlingsmetoder i dessa gårdar spreds sig vidare till hemmansägaren. Ängar 

och hagar började alltmer ersättas av odlade slåtter- och betesvallar. Sätrarna förlorade sin funktion, då 

tillräckligt med foder kunde produceras vid hemmagården. Några av ängsmarkerna blev dock 

betesmarker och de flesta av våra idag kvarvarande, artrika hagmarker har en förhistoria som 

slåtterängar.  

Under 1900-talets slut sker en kraftig minskning av jordbruket. Jordbruksmarken i Hagfors kommun 

har minskat med 50 procent sedan slutet av 1950-talet. Den odlade marken är idag nästan helt 

koncentrerad till dalgångarna. 

 

Denna text är till största del ett utdrag ur Naturvårdsplanens huvuddokument från 2011 författat av 

Anna Sjörs m fl. 
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Källor: 

 

Bergqvist m.fl Ekshärads socken 

 

Sunnemo socken Lagerlöf m.fl  

 

Stjernlöf, Bengt (2005): Transporter på Klarälven : pråmdragare, rallkuskar och ångbåtskaptener 

 

Stjernlöf, Bengt (2002): Innan tystnaden: Stjernsfors bruk och samhälle 1800-1900  
 

Den svarta piskan V Berg  

 

Historien om Uddeholms bruk (vattenkraft) Leif Kuhlin hemsida www.kuhlin.com  

 

NKlJ- Text och bilder Lars T Stensson  

 

Gustavabygden, tidskrift  

 

Lövgren M. 1998, Skogshistoriken runt Fräkensjömyrarna  

 

Maximilian Vandring i Wermlands Elfdal och finnskogar 1853  

 

Järnhantering i Värmland, Internetupplaga av Nycklar till brukssamhället produceras inom VAMBIT, 

som är ett IT-projekt för Länsbiblioteket i Värmland, Karlstads universitetsbibliotek, VärmlandsArkiv, 

Folkrörelsernas arkiv för Värmland samt Värmlands Museum, www.arkivcentrumvarmland.se  

 

Personliga kontakter historiskt intresserade Hagforsbor: Lars Vessby, Valter Berg, Lars T Stensson,  

Lennart Carlbrink och Erling Hedin ska särskilt omnämnas.  

 

Personliga kontakter med alla fiskevårdsområden och föreningar inom Klarälvens avrinningsområde. 

 

Värmlands museum 

 


