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BILAGA 3B OBJEKT-
BESKRIVNINGAR 

ODLINGSLANDSKAPET, VÅTMARKER, SJÖAR OCH VATTENDRAG, STORA 
OEXPLOATERADE OMRÅDEN SAMT CYKEL OCH VANRINDSLEDER 

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

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

Många av våtmarkerna är inte inventerade annat än via flygblad. Ängs- och hagmarker är inte nyin-
venterade, utan gjordes senast 2002 (1998 för vissa). Skogen är inventerad under det senaste decen-
niet. De biologiska värdena är sannolikt oförändrade i skog och våtmark då den yttre påverkan inte 
skapat några förändringar. I ängs- och hagmarkerna är behov av en återinventering stor. Vissa områ-
den kan till och med ha förlorat stora naturvärden, om skötseln upphört, men kommunen vill ändå 
redovisa de ängs- och hagmarker som för ett decennium haft höga värden, då potential finns att återfå 
stora delar av den biologiska mångfalden genom att återuppta hävden.  
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ODLINGSLANDSKAPET 

Sedan mitten av 1900-talet har slåtterängar i Hagfors kommun praktiskt taget försvunnit och betes-
marken har minskat med över 50 procent. Torpen ovan högsta kustlinjen, i skogslandskapet, där den 
högsta biologiska mångfalden fanns har omformats till fritidsboenden. Ängs- och hagmarksfloran knu-
ten till den magra norrlandsterrängen kring skogstorpen i Hagfors kommun har dock en stor potential 
att återuppstå bara skötseln är rätt. En stor kunskap hos brukaren kring biologisk mångfald är då vik-
tig. 

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

Kommunen har i Naturvårdsplanen 2010 formulerat en strategi för att de värdefulla ängs-och hagmar-
kerna i ska hålla öppna genom slåtter och bete, genom att kommunen bör ta initiativtagare för bildan-
det av ett nätverk av lokala intressenter för att bevara den biologiska mångfalden i ängs- och hagmar-
ker. Nätverket syftar till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.  
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OBJEKT NR 34. BRUNNBERG 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Riksintresse för naturvård, om-

rådesbestämmelser kulturmiljö-
vård 

Koordinat 6694603–424371 
Area 15,26 (3,24 ha äng- och betes-
mark) 
Markägare Brunnbergs By Ek förening. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

På en höjdrygg omgiven av vidsträckta skogsområden i östra delen av Ekshärads socken ligger 
Brunnbergs by. Brunnberg är ursprungligen en finnbosättning, tillkommen vid 1600-talets början. Jord-
bruksbyn inköptes under 1900-talet av Uddeholm AB som kompletterade den med ytterligare byggna-
der till en skogsarbetarby. Med tiden har byggnaderna avyttrats och används idag enbart för fritidsbo-
ende.  

Den nuvarande bebyggelsen härrör huvudsakligen från tiden kring sekelskiftet 1900 och från Udde-
holmstiden 1940 och 1950. Den äldre jordbruksbebyggelsen ligger uppe på åsen, i samma läge som 
vid det laga skiftet år 1876, med rödfärgade mangårdar omgivna av ekonomibyggnader av varierande 
ålder. Runt om finns den gamla jordbruksmarken med inslag av ålderdomliga kulturelement som od-
lingsrösen. Bolagshu-
sen, samlade i två 
rader väster om åsen, 
präglas av stor enhet-
lighet.  

Artrika ängsmarker 
sluttar ner från åsen 
mot skogskanten i 
öster. De många stora 
och gamla lövskogs-
holmarna i vallarna har 
betydande värde för 
insekter och fågelliv. 
En rik biologisk mång-
fald finns, eller har 
åtminstone funnits, på 
de öppna markerna. 
Det finns även en öp-
pen hagmark med 
björkar. "Blomster-
ängen" i byn har en 
mosaik av torrängs-
partier med artrik flora. 
I vissa delar kan man 
skymta naken stenhäll med risartad hed och kattfot. Stagghed finns i de små sänkorna. Uppe på höj-
den står en gammal sälg. 

Brunnberg saknar sedan ett par år tillbaka får som hävdar betesmarkerna. Sommaren 2010 fanns ett 
fåtal hästar i byn. 

Brunnbergs by är i kommunens översiktsplan utpekat som område med höga kulturvärden. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Brunnberg by omfattas av områdesbestämmelser som upprättades 1995. 

För att bevara de höga naturvärdena måste markerna hävdas och brukaren vara noga med att forsla 
bort hö för att inte gödsla markerna.  

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Kommunen ska verka för att Brunnberg by får ett varaktigt skydd. 

Figur 1 Hagmarker i Brunnberg med utsikt över Tönnetfjället. 

Foto Johanna Thorén 
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KÄLLOR 

Hagfors kommun ÖP 2002 
Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
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OBJEKT NR 35. GROPBERG 

 
Klass Nationellt värdefull  
Motiv  Ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas  

Koordinat 6670479–431595 
Area 0,47 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Gropberg är en liten finnbygd i skogslandskapet med anor från 1700-talet. Tre torp ligger på rad med 
tät skog nästan in på knutarna. Öppna ängsmarker blandat med stråk av skog omringar en mångfald 
av små, röda hus. Här finns en fin brunn och en gammal finnbastu. Markerna har delvis växt igen och 
vissa av åkrarna planterades med gran på 1960-talet. På gården i mitten av byn drevs ett aktivt jord-
bruk fram tills 1995.  

Inventeringen 1998 visade att hackslåtten framför ett av uthusen är bevuxen av stagghed med ormrot. 
De sluttande ängarna ner mot skogskanten är friskäng av näringsrik karaktär. De har en gång varit 
artrika ängsmarker när de blev hävdade kontinuerligt. Numera bebos husen under sommarhalvåren 
och markerna hålls öppna med hjälp av slåtterbalk. Eftersom det inte finns några djur på Gropberg tas 
gräset endast bort då djurägare i närheten är i behov av det. 

Det finns en mångfald av starrarter samt ormrot, sumpmåra, höskallra, stagg, skogsnoppa, back-
skärvfrö. 

Bevarandevärdena ligger i det gamla kulturpåverkade odlingslandskapet. Gropberg är ett vackert, 
idylliskt kulturarv i Hagfors kommun.  

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
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OBJEKT NR 36. NORRA LOFFSTRANDSSÄTERN 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  säter, ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6678187–401240 
Area 1,8 ha 
Markägare 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Norra Loffstrandssätern är en säter bestående av 
tiotal säterhus och uthus i skogslandskapet. Nästan 
alla hus är byggda de senaste 50 åren. Fjällkor 
betar på vallen och i skogen. Endast en liten del av 
den ursprungliga vallen är öppen. I väster finns 
odlingsrösen, husgrunder, en hamlad sälg och en 
stenmur.  

Arter som återfinns är bland annat blodrot, grå-
fibbla, liten blåklocka, prästkrage och ängs-, blek- 
och svartfryle. 

Norra Loffstrandssätern är en av åtta levande sät-
rar i Värmland, och på grund av dess fäbodmiljö väl 
värd att bevara. Kommunen uppmuntrar markägar-
na till fortsatt drift av sätern. 

Naturvärdena ligger i det traditionella fäbodsbetet. 

I området norr om vägen finns en del odlingsrösen 
och liten stenmur, men betas inte. 

KÄLLOR 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 

  

Figur 2 Fjällko betar på Norra Loffstrandssätern. 
Foto Johanna Thorén 
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OBJEKT NR 37. NÄS (PIKGÅRDEN) 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Ligger inom riksintresse för 

naturvård 

Koordinat 6664269–424187 
Area 1 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Pikgården ligger på ett av Klarälvens meandernäs strax norr om Ekshärad. Boningshuset är byggt på 
1930-talet och markerna tillhörde från början skogsbolaget. Numera tillhör mark och tidigare arrende-
rad skog fastigheten. Jordbruk har bedrivits sedan lång tid tillbaka och kor betar på hagmarkerna. 
Ägaren har dock på grund av ålder bestämt sig för att lägga ner djurhållningen till nästa år (2011). 

Fossil åker finns på markerna med arter som blodrot, hirsstarr, kärrspira, ormrot, stagg och trådråg. 

KÄLLOR 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 38. NYBO-KNON 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  Ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6672359–427289 
Area 1,95 ha (0,50ha) 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

På det svagt markerade krön där sluttningen ned mot sjön Knon planar ut och fortsätter upp mot sko-
gen, ligger ett litet idylliskt torp med anor från 1800-talets början. Ängarna hävdades med lie fram till 
början av 2000-talet. I Nybo finns hackslåtterängar och odlingsrösen. Utsikten över sjön Knon och den 
speciella trädbärande hagmarken ger gården ett speciellt värde i det annars slutna skogslandskapet.  

I sluttningen ner mot sjön finns torräng och blåbärshed, bl.a. med Jungfru Maria Nycklar. Vid sjökanten 
växer fuktäng med stagg och starrarter. Det finns även ännu fuktigare partier där kärrspiran trivs. Runt 
husen finns det friskäng. Ormrot, sumpmåra, kattfot, stagg, Jungfru Maria Nycklar, fårsvingel, vår-
brodd, kärrspira, harstarr, pillerstarr, slåtterfibbla, backskärvfrö är arter som återfinns. 

Idag finns inga djur kvar på gården och markerna hävdas inte heller med lie. De gamla hagmarkerna 
hålls öppna men det är inte alltid gräset forslas bort. 

Skyddsvärdena ligger i det gamla kulturlandskapet.  

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 39. VÄSTRA HARBERG 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas  

Koordinat 6670495–431599 
Area 1,3 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

I skogslandskapet norr om Gustavsfors, på sjön Knons östra sida, ligger ett torp med vacker utsikt 
över sjön. I sluttningen ner mot sjöviken finns mycket fin, artrik betesmark med många odlingsrösen, 
blandat med stråk av björkar. Sommartorpägarna brukar inhysa får som betar på hagmarken. Växtlig-
heten är artrik och frodig. Här växer slåtterblomma och en mångfald av starrarter. Hagmarken hyser 
en hög biologisk mångfald. En artrik friskäng dominerar hagmarken. I svackorna finns fuktäng med 
olika starrarter. Nere vid sjökanten växer örtrik ljunghed. Området är under uppröjning. 

Västra Harberg är ett vackert kulturlandskap med höga naturvärden och hyser en hög biologisk mång-
fald. Markägarnas hävd är lovvärd! 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 40. VÄSTANSJÖN TABAKSTORP  

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  Ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 
Koordinat 6670271–410894 

Area 6,77 ha (inventerad areal 3,81 
ha) 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Västansjön, väster om sjön Grängen, är en bygd i ett småskaligt, skogsomgivet odlingslandskap. Här 
finns en mosaik av ängsmarker, gamla vallar och idylliska små torp mellan stråk av skogbeklädd mark. 
Tabackstorp är ett av torpen med vacker utsikt över Grängen där hävden fortsatt är obruten. Namnet 
kan tyda på att här tidigare var finngård. På Tabackstorp finns en betesmark som sträcker sig från 
gården och ner till sjön Grängen. Öppen hagmark dominerar betesmarken som idag betas av ett tretti-
otal får. Vid strandkanten och intill bäcken växer björkskog med några granar.  Betesmarkerna har 
stängslat med viltstängsel för att skydda mot rovdjur. Brukaren har planer på att ta mer betesmark i 
anspråk och beta markerna väster om boningshusen.  

Den öppna hagmarken domineras av kortbetad friskäng, i skogsbetet finns en blåbär/lingon hed. Rakt 
nedanför gården, vid sjön, finns torräng med staggpartier. I strandbrynet har en strandäng bildats i 
form av en udde, med växtligheten av bl.a. vattenklöver. Torräng är av fårsvingel-typ, friskäng av röd-
ven-typ, sötvattenstrandäng, och rished av blåbär-lingon-typ. Ormrot, harstarr, blekstarr, stjärnstarr, 
fårsvingel, sumpmåra, stagg, vitmåra, ögontröst är arter som återfinns. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 41. VÄSTANSJÖN KLINTEN  

 
Klass Lokalt värdefull 
Motiv  Ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas  

Koordinat 6668967–411138 
Area 2,65 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

I ett idylliskt landskap med vacker sjöutsikt över sjön Grängen ligger gården Klinten, omgivet av en 
mosaik av ängsmarker och en genuin hagmark i sluttningen ner till sjöstranden. Klinten ligger vackert 
högst upp i backen. Gårdsmiljön är genuin och här bedrevs ett traditionellt jordbruk med får och slåtter 
till för cirka fem år sedan. Förr slogs dikesrenen och hackslåtten invid vägkanten för att få ihop foder 
till djuren. Idag slås betesmarken, men gräset tas inte bort då det saknas djur som behöver fodret. 
Förs inte gräset bort riskerar mångfalden att utarmas i området. 

I hagmarkssluttningen finns starrhed med fårsvingel och nere vid sjökanten finns en rished av blå-
bärstyp. En rand av björkskog och några granar delar den öppna hagmarken. Här växer en del 
fuktäng med myrvegetation. Ängsmarken är av rödven-karaktär med prästkragar. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
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OBJEKT NR 42. ÅSEN 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6670479–431595 
Area 1,26 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Åsen vid Kråkås-Jangen är ett genuint litet torparställe med ålderdomliga byggnader som tyvärr idag 
är fallfärdiga. Huset stöttas upp av ställning för att inte förfalla. En stenmur skiljer de öppna ängarna 
från de skogbeklädda markerna. Idag är granskogen nära husknuten. Ängen hävdas inte längre och 
högt gräs och buskar växer på de gamla betesmarkerna. De ohävdade indikatorarterna har haft god 
tillväxt och konkurrerat ut de hävdberoende växterna. 

Vid boningshuset finns blåbärshed. Nere vid skogsbrynet finns en förväxt hackslåttmark med torräng. 
Arter som återfinns är ormrot, harstarr, blekstarr, backnejlika, fårsvingel. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 43. MJÖGSJÖHÖJDEN – SÖR PÅ ÄNDEN 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6665447–405582 
Area 5,7 ha (10,51 ha) 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Mjögsjöhöjden är en mycket välbevarad finngårdsmiljö, med två gårdar som ligger omgivna av skog 
väster om Björklångberget. Mjögsjöhöjden ligger på ett hyperitberg med bördig mark och rik flora. 
Utanför brukad åker och vall vidtar den äldre inägomarken som är en blandning av stenröjda åkertegar 
och mellanliggande hackslåttmark. Det finns flera odlingsrösen längs kanterna och i åkern, där vissa 
är mycket stora och kallmurade. Stenmurarna är välbevarade. Rester av små åkrar finns på krönet av 
en brant sluttning. Ett mindre slåtterkärr finns väster om boningshuset. Det har inte funnits får på 
ägorna sedan 2000, men brukaren försöker numera hålla markerna öppna maskinellt.  

Mjögsjöhöjden har en mångfald av vegetationstyper och olika indikatorarter för hävd. En mosaik av 
fuktäng i svackorna finns längs med ett litet vattendrag. Uppe på de branta sluttningarna upp mot sko-
gen är vegetationen av torrängstyp. Där hittades låsbräken. Runt stenrösen i hackslåtten finns blå-
bärshed. 

Mjögsjöhöjden är ett vackert kulturlandskap med fina ängs- och betesmarker. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 44. HAMRA VADMALSSTAMP 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  Ängs- och betesmark 
Skyddsform Utpekad i ÖP 2002 som område 

med högt kulturmiljövärde 

Koordinat 6663712–409530 
Area 1,54 ha 
Markägare Ekshärads församling

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Några kilometer väster om odlingsbygderna i Ekshärad i isolerat läge omgivet av storskog ligger Så-
gartorpet och Hamra vadmalsstamp. Den första kända byggnaden här var en ramsåg anlagd år 1801. 
Några år därefter byggdes också en skvaltkvarn. Omkring 1860 utvidgades rörelsen med en stamp för 
valkning av vadmal. Den siste bofaste, "Stampar-Sven" bedrev fram till år 1946 stampningen av vad-
mal. Vadmalsstampen är en av de få anläggningar av denna typ som finns i landet och antagligen den 
enda som bevarats på ursprunglig plats. Platsen är kulturminnesklassad. 

Anläggningen vid Hamra ger en bild av 1800-talets torpbebyggelse och dess lokalisering till hemma-
nens utmarker. Det forsande vattnet var den kraftkälla som stod till buds. Vid den kulturhistoriska re-
noveringen 1975-78 hade stora delar av vadmalsanläggningen förfallit. En genomgripande renovering 
och återuppbyggnad har genomförts under 80-talet i kyrkans regi och med ett stort mått av frivilligt 
arbete. Traditionen vid Hamra hålls vid liv genom att anläggningen hålls öppen på somrarna.  

 

Vadmalsstampen hävdas och sköts av Stampengruppen i Ekshärad. Varje sommar under juni och juli 
är stampen öppen och säterkullor driver en verksamhet med två mjölkkor, några får och kaffeserve-
ring. Hamra vadmalsstamp är en trevligt och gemytligt utflyktsmål.  

Sydöst om det vackert rödmålade huset på kullen finns en hackslåtteräng som sluttar ner mot kvarnen 
med en mosaik av torräng och blåbärshed. Ängsväxter som kattfot, vitpyrola och Jungfru Maria Nyck-
lar pryder den ganska magra sluttningen. 

Hamra vadmalsstamp bör ges en än mer framträdande roll i arbetet för att levandegöra vårt kulturella 
arv. Åtgärder som kan skada befintlig miljö ska undvikas. (Rekommendationer ÖP 2002). 
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KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
http://eksharadshembygdsgard.se/index.php/714073  

  

Figur 3 Hamrasågen. Den svarta linjen visar ängs- och betesmarksin-
venteringen 2002-2004. Den norra (mindre) arean är slåtteräng med 
frodigt med prästkrage och den södra (större) arealen är betesmark. 

 

 

Figur 4 Betesmark (marken visar den södra, stora området på kartan). Foto Johanna Thorén 

 

http://eksharadshembygdsgard.se/index.php/714073
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OBJEKT NR 45. HEDEN (GUSTAVSFORS) 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Områdesbestämmelser. Utpe-

kad i ÖP 2002 som område 
med högt kulturmiljövärde. 

Koordinat 6668264–432962 
Area 3,2 ha 
Markägare 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

1746 anlade Uddeholmsbolaget ett hammarbruk vid Knoälven vilket kom att bli början till Gustavsfors 
brukssamhälle. Kring verksbyggnaderna växte bostäder med tillhörande jordbruk upp. Heden är fortfa-
rande välhävdad. Längst mot sjön Uppämtens västra kant och på väster sida om Knoälven finns 
öppna strandbeten. Här har kor, numera hästar, betat under en lång tid och betesmarken är välbetad. 
Här trivs även kanadagässen bra. Vacker strandäng med höga naturvärden.  

Upp mot skogsbrynet, växer det stagghed. Längs åkanten växer fukt- och friskäng med ormrot upp-
stickande ur mossan. Storspov. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Områdesbestämmelser gäller för de områden i Gustavsfors som saknar detaljplanebestämmelser. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 46. BERGSÄNGSSÄTERN 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  Ängs- och betesmark 
Skyddsform Utpekad i ÖP 2002 som område 

med högt kulturmiljövärde. 

 
Koordinat 6664512–423898 
Area 0,6 ha 
Markägare Bergvik Skog

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Bergsängsätern är uppdelad i två partier med vardera två respektive tre säterstugor och tillhörande 
fähus och lador. I början av 1900-talet fanns här åtta sätervallar med många hus på varje vall; bo-
stadshus, fähus och lador. Idag finns endast fyra säterbodar kvar. Säterlivet på Bergängssätern tog 
slut på 1930-talet. Bergsängssätern med sina öppna hackslåtterängar omgivna av tät granskog ligger 
långt uppe i skogen. 

Bergvik Skog äger marken och de 
fyra, väl bibehållna säterstugorna 
ägs av olika släkter från Emtbjörk. 
Här finns fortfarande en artrik flora 
som är värd att hävda. Blåbärshed 
växer emellan björkarna med stort 
inslag av kruståtel. Uppe på höj-
den där de timrade husen ligger 
växer torräng och friskäng med 
slidstarr. De betesmarkerna är 
bevuxna av torräng och ljunghed. 
Arter som väser här är ormrot, 
blekstarr, harstarr, pillerstarr, slid-
starr, stagg, Jungfru Maria Nycklar 
och fjälltimotej. Gräset runt ett par 
av sätrarna slås, dock inte på 
traditionellt sätt. 

Säterhusen är i gott skick - vilket 
inte är vanligt bland de sätrar som 
finns kvar i Hagfors kommun. 
Skyddsvärde i den gamla fäbodmiljön beskrivs i ÖP 2002, Kap 8 Kulturmiljövård. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 

 

Figur 5 Endast fyra av de ursprungliga fäbodarna på Bergs-
ängssätern finns kvar idag. Gräset kring ett av huset är slaget, 
dock troligen inte på traditionellt vis. Foto Johanna Thorén 
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OBJEKT NR 47.  BÄCKETORPSSÄTERN 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6664269–424187 
Area 0,4 ha 
Markägare Bergvik Skog 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Bäcketorpsätern ligger strax sydöst om Bergsängssätern. Området är vackert och en del av den ur-
sprungliga vallen är fortfarande öppen men tyvärr utan hävd. Björksly och gran har börjat komma upp. 

 

Figur 6 Bäcketorpssätern håller på att växa igen av björksly och gran. 2010 hävdades markerna tyvärr 
inte. Foto: Johanna Thorén 

KÄLLOR 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 48. STARRA 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6663611–433547 
Area 5,2 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Starra ligger söder om Gustavsfors med fin gammal ängsmark med odlingsrösen och utgör ett idylliskt 
avbrott i skogslandskapet. Gården har tillhört samma släkt i sju generationer och ängarna har brukats 
på ett traditionellt sätt sedan 1800-talet. Gården är numer ett sommarställe och de gamla hackslåtter-
markerna har delvis växt igen med sly, men brukarna försöker ta bort hålla öppet. Brukarna får EU-
stöd för att hålla markerna öppna och vallarna slås med slåtterbalk och gräset tas bort.  

Norr och söder om boningshuset finns ett flertal åkerlappar av äldre typ, flera av dem med odlingsrö-
sen. En av de norra åkertegarna har drygt 10-talet rösen, marken här är mycket ojämn och stenbun-
den. Åkrarna har omformats till slåtterängar (åtminstone de magraste) under många år, och har i dag 
en typisk ängsflora på ogödslad mager mark. Området är intressant genom det stora antalet odlings-
rösen och åkrarnas förhållandevis stora flikighet. Under 50-talet kördes dock många odlingsrösen som 
låg i åkrarna bort. 

De svagt lutande ängarna består till stor del av torräng men det växer även starrhed i sänkorna. 
Friskäng växer längre ner mot den fuktigare skogskanten och uppe på platåerna närmast huset. Arter 
som återfinns är ormrot, stagg, sumpmåra, höskallra, Jungfru Maria Nycklar, blekstarr, fårsvingel, 
slidstarr, harstarr, pillerstarr, backnejlika och mandelblomma.  

Bevarandevärdena på Starra ligger i kulturlandskapet med höga naturvärden. Fossil åkermark. Idag 
hävdas området med slåtterbalk och det finns inga planer på att ändra detta. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
Mejlkontakt med ägare Olsson S. 2010-08-06 
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OBJEKT NR 49. LÖVBERGSTORPET 

 
Klass Lokalt värdefull 
Motiv  Ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6652674–407716 
Area 3,0 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Lövbergstorpet är omgivet av skogslandskap. Det ligger mellan sjöarna Stor-Jangen och Lill-Jangen 
med en vacker utsikt över Lill-Jangen. Gården omges av en flikig inägomark med smala åkertegar 
omgärdade av stenmurar. NO om gården finns en fin äng med berg i dagen. En gammal åker med 
odlingsholmar ligger SV om huset.  

En mosaik av torräng finns på höjderna där de gamla åkrarna ligger. I sluttningen mot sjöviken är mar-
kerna mer fuktiga. På stenmuren växer blåbärshed och mellan stenarna i hackslåttermarken finns det 
stagg. Hackslåttmarken är delvis sönderkörd av tunga fordon. Arter som återfanns 1998 var ormrot, 
harstarr, blekstarr, slidstarr, sumpmåra, ängsskallra och stagg. 2010 var stora delar av Lövbergstorpet 
igenväxt med sly och brännässlor och stora naturvärden är sannolikt borta. Huset håller dock på att 
restaureras upp och förhoppningsvis kommer även hävden att återupptas.  

KÄLLOR 

Aronsson, 1992, Ängs-och hagmarksinventering  
Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 50. SVENÄNGEN 

 
Klass Lokalt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6654287–415253 
Area 4,56 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Vid Skogaängarna några kilometer söder om Södra Skoga ligger Svenängen. Här finns en vacker 
naturbetesmark med en gammal husgrund och hamlad björk. Den mosaikartade hagmarken av björk-
hage och öppen hagmark visar hur en genuin gammal jordbruksbygd en gång såg ut. En ravin omger 
bäcken som rinner igenom den öppna delen av betesmarken.  

I den norra delen av hagen finns fukt- och friskäng blandat med lövskog. På granskogskullen domine-
rar rished mellan storblockiga stenar. En mer öppen hagmark finns i söder. Mot bäcken är en gradient 
från torr till fuktäng. Här är artrikedomen hög med ormrot och andra hävdberoende arter. Kattfoten 
växer på små torrängar på upphöjningar runt bäcken. 

Området inventerades av kommunen 1998 och fick då värdeklass 3. Sedan dess har betesdriften 
intensifierats. Granskogskullen har avverkats och omvandlats till betesmark. I enlighet med EU:s före-
skrifter för betesmark har även lövskogen avverkats. Detta har gett problem med stubbskott av al som 
inte betas av djuren. Slyröjning sker ungefär vart annat år. För närvarande finns ett åtagande gente-
mot EU om betesdrift som löper t.o.m. 2011.  

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
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OBJEKT NR 51. UDDEHOLM ÖSTER OM UVÅN 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6654883–423538 
Area 6,8 ha 
Markägare 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Öster om Uvån ligger ett område som angränsar till bruksmiljön i Uddeholm. Troligen har området 
blivit gödslad, men det växer ändå hävdgynnade arter på tuvorna. Den västra delen av åkermarken 
har en mycket oregelbunden form. Prästkrage dominerar och lingon växer på vissa ställen i vallen som 
är utmagrad. I kanten öster om området mot vägen finns många stora odlingsrösen. Ungdjur betar 
markerna. 

Fossil åker och bruksmiljö. Ligger i anknytning till riksintresse kulturmiljövård. (Uddeholm) 

KÄLLOR 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 52. GÖRSJÖTORPET 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6655555–431292 
Area 1,21 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Görsjötorpet anlades senast i början av 1800-talet och tillhörde Uddeholmshyttan. "Torparen och 
Masmästaren" Lars Larsson Lars, som var anställd vid Uddeholmshyttan, ansågs vara en driftig 
och välbärgad man, som bland annat höll sig med två oxar, brukade torpet tillsammans med sin 
hustru och många barn på "lediga stunder" fram till 1883, då han dog. Holger Kullberg föddes 
1927 i torpet där han fortfarande bor kvar. Sedan 1995 är han ägare till fastigheten. Görsjötorpet 
har alltså i nära 200 år bebotts av samma släkt.  

Görsjötorpet är ett idyl-
liskt torp mellan två sjöar 
med vacker utsikt. Gör-
sjötorpet är omgivet av 
artrik hackslått och 
ängsmarker med odlings-
rösen. Det finns en 
mångfald av vegetat-
ionstyper. Brukaren har 
idag minskat ner arealen 
som han hävdar. Marken 
närmast sjön ägs av 
Bergvik Skog och är 
ohävdad. Fram till för 
cirka fem år sedan häv-
dades markerna med lie, 
men idag slås de med 
trimmer Torpets ganska 
stora areal av hackslått 
håller på att växa igen med björksly.  

Norr om bostadshuset, uppe på slänten växer ljunghed och en fläck med kattfot. Ner mot sjön 
växer friskäng och blåbärshed i en mosaikartad örtrik växtlighet. Fuktäng växer vid sjökanten och 
friskäng framför huset.  

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 

  

Figur 7 Utsikt över Västra Görsjön. Ängen slås numer med hjälp av en trimmer. 
Vid besök på gården i augusti 2010 höll gräset på att räfsas ihop och föras bort 

från marken. Foto Johanna Thorén 
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OBJEKT NR 53. UDDEHOLMSHYTTAN 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 66567994–440903 
Area 8,9 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Uddeholmshyttan byggdes redan 1724 och var i bruk i 150 år. Hyttan anlades så nära Nordmarkens 
hyttor som bolaget fick tillstånd till - långt ute i ”expensskogen” från Uddeholm räknat, vid Bergtrolläl-
ven som sedan blir Klammaälven. 

Uddeholmshyttan har varit en genuin gammal bolagsgård mitt ute i skogen med idylliska ängsmarker 
runt omkring. Idag är de örtrika slänterna bevuxna av näringskrävande högvuxna växter.  

Uthusen ligger på en liten höjd som omringas av hackslåtterslänter där fuktäng växer. En bit bort har 
man anlagt åkrar, här finns nu stagghed och torräng. Det växer hamlade buskar längs hackslåtterkan-
ten. Ett stort område omkring gården betas. Hävden har upphört kring den gamla hyttan. 

Tyvärr brändes mangårdsbyggnaden vid Uddeholmshyttan och det någon kilometer nedströms lig-
gande gamla timmerhuset vid Sågen ner på 1970-talet. Detta illdåd medförde att en kulturskatt för-
svann. Flera kulturlämningar finns dock kvar i Klammaälven; hyttruinrester, anordningar för flottning 
och rester av dämmet vid Sågen, där timmerbeklädnaden av älvbotten för flottning finns kvar. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 54.  UPPLUNDSHÖJDEN  

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Utpekad i ÖP 2002 som område 

med högt kulturmiljövärde. 

Koordinat 6653531–438209 
Area 3,59 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Före 1700-talet fanns i Gustav Adolf socken endast enstaka finska bosättningar. De torp och gårdar 
som därefter växte upp var i hög grad ett resultat av järnhanteringens expansion i dessa skogsmarker. 
Upplundshöjden tillhör de bosättningar som lydde under Uddeholmsbolaget och som var beroende av 
bolaget för sin utkomst med kolning och körslor till Uddeholmshyttan. 1805 fanns i Upplundshöjden 
fem hushåll med sammanlagt 35 mantalsskrivna personer.  

Området består idag av fyra gårdar med bebyggelse av 1700- och 1800-talstyp. Miljön ger en god bild 
av det förindustriella bondesamhällets levnads- och bostadsförhållanden i den värmländska skogs-
bygden.  

Den mellersta gården vid Upplundshöjden är ovanligt rik på kreatur. Här håller brukarna på att röja 
fram gammal odlingsmark, som har blivit igenvuxen med lövträd. En stor mångfald av stenrösen dyker 
upp mellan björkar och den numera välbetade öppna hagmarken. 

De plattare partierna hyser torräng medan stagghed finns i svackorna.  Den hårt nerbetade grässvålen 
domineras av mossa. De små vattendragen berikas av fuktäng med lågstarr-karaktär. Gräsheden är 
av stagg-typ, torräng av rödven-karaktär och fuktäng av gräs-lågstarr-typ. Arter som ormrot, harstarr, 
blekstarr, stagg, kärrdunört, vårveronika, (skogsnoppa, krypnarv) återfinns. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
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OBJEKT NR 55. UPPLUNDSHÖJDEN SOLBACKEN 

 
Klass Lokalt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Utpekad i ÖP 2002 som område 

med högt kulturmiljövärde. 

Koordinat 6653010–437958 
Area 3,41 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Före 1700-talet fanns i Gustav Adolf socken endast enstaka finska bosättningar. De torp och gårdar 
som därefter växte upp var i hög grad ett resultat av järnhanteringens expansion i dessa skogsmarker. 
Upplundshöjden tillhör de bosättningar som lydde under Uddeholmsbolaget och som var beroende av 
bolaget för sin utkomst med kolning och körslor till Uddeholmshyttan. 1805 fanns i Upplundshöjden 
fem hushåll med sammanlagt 35 mantalsskrivna personer.  

Området består idag av fyra gårdar med bebyggelse av 1700- och 1800-talstyp. Miljön ger en god bild 
av det förindustriella bondesamhällets levnads- och bostadsförhållanden i den värmländska skogs-
bygden. Gården längst i söder, Solbacken, är en litet torp med hagmarker och en mångfald av odlings-
rösen. Här finns det välhävdade betesmarker. Djur har betat här under lång tid tillbaka, idag går famil-
jens 25 får och betar ner markerna. Det är välhävdade hagmarker som tyvärr - då stället stod öde 
under en tid - har etablerats av gran och sly. Brukarna vill öppna odlingslandskapet och skapa natur-
betesmark till sina får. En bit av hagmarken har idag biologisk-mångfaldsbidrag. Hagmarken sluttar 
ner mot skogskanten består av friskäng och högre upp på små kullar bland odlingsrösen finns torräng 
och stagghed, som är väl betad. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
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OBJEKT NR 56. MALMBACKARNA 

 
Klass Nationellt värdefull, nyckelbiotop 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Riksintresse för naturvård 

Koordinat 6652241–442243 
Area 10 ha 
Markägare Bergvik Skog

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

I skogslandskapet sydöst om Gumhöjden ligger Malmbackarna, som är mycket fina, gamla kulturmar-
ker med slåtterängar och beteshagar. Malmbackarna är egentligen det gamla bynamnet och själva 
gården kallades förr för Måssbo. Malmbackarna illustrerar väl de mindre brukningsenheter som växte 
upp i de värmländska skogsmarkerna som resultat av järnhanteringen. I början av 1800-talet bodde 
här 25 vuxna personer i fyra hushåll. Idag finns enbart det västra torpet kvar samt några ekonomi-
byggnader. Odlingsytorna består av små, steniga åkertegar, väl bibehållna, öppna slåtterängar och 
beteshagar. Det finns ett fossilt åkersystem som är helt unikt för Värmland. Äldre lövträd växer spridda 
eller samlade i dungar. Åkermarkerna som brukades fram till 1974 hålls numera öppna genom fårbete 
och slåtter vilket gynnar en rik och varierad hagmarksflora. Malmbackarna är idag det finaste exemplet 
i kommunen där brukandet av markerna sker på ett traditionellt sätt med beteshävd och lieslåtter. På 
så sätt har de hävdgynnade arterna återetableras. 

Norr om gården och västerut sträcker sig en väl betad öppen hagmark blandad med stråk av barrskog 
och enstaka gamla björkar. Torräng med inslag av mossa finns på de välbetade åkerpartierna i hag-
marken. I den angränsade granskogen finns en liten ängsmark med torrhed av staggkaraktär. I de 
fuktigare svackorna hittar man Jungfru Maria Nycklar. Området hyser en unik ängssvampflora, med 
bland annat den rödlistade sumpjordtung, Geoglossum ulinosum (Akut hotad). Sumpjordtungan är 
funnen endast på en annan plats i Värmland, förutom Malmbackarna. Dessutom finns mycket svamp 
på de värdefulla träden. 

 

Vid Malmbackarna finns dessutom en rad olika fjärilsarter. Rödlistade arter som återfunnits i området 
är allmän metallvingesvärmare Adscita statices, svävfluglik dagsvärmare Hemaris tityus humlerotfjäril 
Hepialus humuli och sotnätfjäril Melitaea diamina. Enligt Ängs- och betesmarksinventeringen (2003) 
finns det mer marker i norra och södra delen som går att restaurera.  

Figur 8 Nyslagen slåtteräng på Malmbackarna. Foto: Johanna Thorén 
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BEVARNADESYFTE OCH RESTRIKTIONER 

Malmbackarna är riksintresse för naturvård. Området ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av 
odlingslandskapets natur och kulturmiljövärden och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. 
Enligt länsstyrelsen bör området säkerställas genom att naturreservat bildas. 

En reservatsbildning kan skapa den säkerhet som krävs så att odlingslandskapet fortsatt kan hållas 
öppet. Fortsätt jordbruksdrift med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av 
landskapselement. Restaurering av igenväxta områden.  

Hela Malmbackarna är klassad som nyckelbiotop och frivilligt avsatt från skogsbruk av Bergvik Skog. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Kommunen ska verka för att Malmbackarna får ett varaktigt skydd. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
Länsstyrelsen Värmland, 1999, Område av riksintresse för naturvård i Värmlands län, Malmbackarna 
– Snåret 
Turander F, brukare av fastigheten, mejlkontakt 2010-06-30 

  

Figur 9 Den röda linjen visar nyckelbiotopen och 
de svarta linjerna är ängs- och betesmarksinvente-
ringen. 
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OBJEKT NR 57. LÄNSMANSHÖJDEN 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  Ängs- och betesmark 
Skyddsform Ligger inom Stort oexploaterat 

område 

Koordinat 6640417–436049 
Area 2,19 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Länsmanshöjden togs upp som säter under 1600-talet under Västra Råda hemman. Gården ligger 
längs med den gamla farleden mellan Sunnemohyttan och Motjärnshyttan. Länsmanshöjden har varit 
en gammaldags jordbruksmiljö i skogslandskapet med öppna ängar och hagmarker omringade av 
granskog. Gården har tidigare hyst en rik biologisk mångfald. Länsmanshöjden ligger i ett område i 
kommunen som är mycket glest bebyggd. 

Ett mosaikartat växtsamhälle från fuktäng nere vid myrkanten och torräng på höjderna i den öppna 
hagmarken. Här har de flesta hävdberoende arterna hittats. Länsmanshöjden har tidigare hyst en 
mycket rik ängsvampflora och ett femtontal rödlistade arter är funna i ängsmarken. 1998 upptäckte 
Tremellodendropsis tuberosa, skruvbusksvamp i ängarna. Denna art är okänd i hävdad gräsmark 
tidigare i Sverige. Om dagens karta jämförs med hembygdskartan från 1880-talet ser man att det bara 
är en liten del av det öppna odlingslandskapet som har tagits tillbaka. 

1998 bestod området av friskäng av örtrik- och rödven-typ, fuktäng av gräs-lågstarr-typ med slåtter-
blomma och torräng av fårsvingel-typ, gräshed av rödven karaktär. Arter som återfanns var krypven, 
kattfot, slåttergubbe, ormrot, slåtterblomma, låsbräken, blekstarr, hirsstarr, harstarr, pillerstarr, back-
nejlika, knappsäv, kärrspira, höskallra, ängsskallra, ögontröst, sumpmåra, kärrsälting, stagg, vårbrodd, 
backskärvfrö. 

2010 är mycket av markerna under igenväxning. Gran och lövsly har vandrat in på betesmarkerna. 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 58. NORRA GRÄS BRANTFALLET 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Utpekad i ÖP 2002 som område 

med högt kulturmiljövärde. 

Koordinat 6636395–429714 
Area 8,6 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

I norra delen av Gräs ligger en gammal tennisbana uppe i skogen ovanför sjön. Kant i kant med den 
finns en välhävdad hagmark omgiven av skog. Betesmarken är en mosaik av öppen hagmark och ett 
magert skogsbete. Brukarna har gallrat bort träd och på det viset öppnat hagmarken mer. Betesmar-
ken är troligen en naturbetesmark från förr då man lät djuren gå på skogen. Området har en stor areal 
och är av ålderdomlig karaktär med enar och stenhällar. Här växer flera olika växtsamhällen som slåt-
tergubbe och nattviol mitt i skogsbetet. Södra delen av hagmarken är öppen och platt med torräng och 
populationer av kattfot. Norr om berghällarna finns trädbärande hagmark, där det finns en mosaik av 
ljunghed, torr- och friskängar. 

Vegetationstypen är torräng av rödven- och fårsvingel-typ, fuktäng av gräs-lågstarr-typ, rished av 
ljung-typ och arter som återfinns är kattfot, slåttergubbe, harstarr, pillerstarr, fårsvingel, sumpmåra, 
nattviol, ögontröst, majveronika, Jungfru Maria Nycklar, grönknavel, stagg, stjärnstarr, knaggelstarr. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

All nybebyggelse i Gräs ska anpassas till befintlig bebyggelse. Områdesbestämmelser ska upprättas. 
Rekommendationer i ÖP 2002 

KÄLLOR 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 59. NORRA GRÄS BRANTBACKEN 

 
Klass Nationellt värdefull 
Motiv  ängs- och betesmark 
Skyddsform Utpekad i ÖP 2002 som område 

med högt kulturmiljövärde. 

Koordinat 6635992–429440 
Area 5,3 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Norra Gräs, även kallad Brantbacken är en artfattigt, hög och brant ravin som hålls öppen genom 
bete. Gården är en mycket vacker och genuin bondgård med ett fint läge ner mot Grässjön. Man-
gårdsbyggnaden är kulturskyddad. En mosaik av gammalt jordbrukslandskap med öppna betes- och 
slåttervallar ner mot sjön och bete i en ravin. Området brukas på traditionellt sätt, man hässjar sitt hö 
och mjölkar korna för hand. Det finns en betesmark här. Den sträcker sig ner till strandkanten och 
domineras av öppen strandäng. Korna får även gå en bit i lövskogen, där det tyvärr har börjat växa 
igen av sly. En gammal vall tillhör hagmarken.  

Strandängen domineras av friskäng med stort inslag av höskallra, och även kärrspira. Vid strandkan-
ten växer en ridå av alsly. Björk och al växer även i skogsbetet. På den gamla vallen nedanför grann-
gården finns torräng. Vegetationstyperna växlar mellan fuktäng av tuvtåtel-typ med inslag av blåtåtel 
och kärrspira, friskäng av örtrik typ med ängsyra och stormåra samt torräng av rödven-typ. Indikatorar-
ter som återfinns är höskallra, sumpmåra, blekstarr, ormrot, fjälltimotej, gökblomster, slåtterfibbla, 
bockrot, harstarr, blåtåtel skogssäv och rödfibbla.  

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

All nybebyggelse i Gräs ska anpassas till befintlig bebyggelse. Områdesbestämmelser ska upprättas. 
Rekommendationer i ÖP 2002 

KÄLLOR 

Karlsson, K., 2003, Äng- och betesmarksinventeringen 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 
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VÅTMARKER 

De stora myrar och mossar som finns i Hagfors kommun är den naturtyp som påverkats minst av 
människan. Kommunens delmål för uppfyllande av det nationella miljömålet ”Myllrande våtmarker” 
finns i Kap 8 Naturvårdsplanen. Nedan beskrivs de våtmarkstyper som återfinns i Hagfors kommun. 
För fullständig redovisning av naturklassade våtmarker hänvisas till myrinventeringen. 

Här följer en kort förklaring till de olika typer av våtmarker som beskrivs. 

MYRAR 

En myr är en torvbildande våtmark. Växtmaterialet bryts inte helt ner utan lagras istället som torv. Fjor-
ton procent av Sveriges landyta utgörs av myrar och är därmed den vanligaste våtmarkstypen. Myrar 
delas in i mossar, kärr och blandmyrar. 

Om myren sluttar svagt kommer myren att terrasseras. I vattnets strömningsriktning bildas omväx-
lande höljor av vatten, så kallade flarkar, som däms upp av strängar av ris och halvgräs. Öppna vat-
tenytor är vanliga och nivåskillnaderna ner till nästa terrass kan bli så hög som en halvmeter. Ett fint 
exempel är Tusentjärnarna i Fräkensjöområdet.   

Mossar 

Mossar får tillskott av vatten och mineraler endast från nederbörden och är därmed extremt näringsfat-
tiga växtmiljöer. Vattnet i mossarna är mycket surt, ner till pH 3,5. Vegetationen är artrik och domine-
ras av vitmossor som bildar torv. Under flera tusen år har torven i högmossar växt till sig så att mos-
sen höjer sig över landskapet. På högmossen finns regelbundna mönster av tuvor och höljor (torra och 
våta partier), ofta finns talrika mindre tjänar och runt högmossen finns ofta blöta zoner med frodig ve-
getation, så kallade laggkärr. Råda Stormosse, Skoga mosse, Stormossen ost Gräsmangen är exem-
plar på gölrika högmossar. 

Kärr  

Kärr får tillskott av näring och mineraler från yt- och markvatten från fastmarken i närheten. Kärren kan 
vara sluttande (soligena) eller plana (topogena) och antingen öppna, buskklädda eller glest träd-
klädda. De flesta av kärren i Hagfors kommun är näringsfattiga, och hyser en variationsrik flora bero-
ende på kärrets hydrologi. Myrar av höga värden finns i Fräkensjöområdet Slåttermyrar är en typ av 
kärr som under mycket lång tid har använts till slåtter i skogslandskapet. Namn som Gräskärret, Slåt-
termyren och Flåen vittnar om detta. Områdena röjdes på myrtallar och buskar för att det skulle vara 
lättare att slå, och ibland kunde man leda över vatten från en uppströms sjö över myren på våren för 
att få en ökad skörd. Idag finns fortfarande dessa böljande gräshav kvar som ett minne från förfäders 
mödor och är en mycket viktig biotop och hyser höga naturvärden. och det en omväxlande   

Blandmyrar 

Där mosse- och kärrpartier finns blandande inom ett område kallas myren blandmyr. De flesta av de 
större våtmarkerna i vår kommun är blandmyrar. 

STRANDMILJÖER 

Längs sjöar och vattendrag bildas en speciell typ av våtmarker. Då de torkar ut under delar av året 
sker normalt ingen torvbildning. Strandängen är en tidvis översvämmad äng som ligger invid sjöar och 
vattendrag. Ängen hålls ofta öppen av betesdjur, innehåller då en speciell flora som anpassats till bete 
och utgör på många ställen viktiga livsmiljöer för fåglar. Fina strandängar finns vid Gustavsfors, Sjö-
gränd, Grässjön och Busjön.  

SMÅVATTEN 

Småvatten ligger insprängda i landskapet och är viktiga livsmiljöer för många växter och djur i såväl 
skog som åkermark. Fisklösa småvatten är särskilt viktiga för exempelvis groddjur, insekter och kräft-
djur på grund av frånvaron av större rovdjur. Småvatten som hyser större vattensalamander är Na-
tura2000 -klassade Tippatjärnarna, Råbergstjärnarna, Dusten och Jordbackstjärnarna.  

SUMPSKOGAR 

En sumpskog är en skog som växer på blöt eller fuktig mark. I dessa miljöer finns ett stort värde, och 
skogsbruket avsätter idag delar av dessa ”sumpar” till fri utveckling. Längs Klarälven finns fina exem-
pel på alsumpskog, t.ex. naturreservatet Ginbergsängen.  
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MYRSKYDDSPLAN OCH VÅTMARKSINVENTERING VMI 

Myrskyddsplan för Sverige är en sammanställning av landets mest värdefulla myrar som ännu inte har 
ett långsiktigt skydd. Den första planen kom 1994 med tre områden i Hagfors kommun, nämligen Frä-
kensjömyrarna, Brattforsheden och Råda Stormosse. I 2007 år revidering av myrskyddsplanen hade 
dessa fått ett långsiktigt skydd och i den nya upplagan finns ingen våtmark i Hagfors angiven. Sedan 
början av 1980-talet har Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna genomfört regionala våt-
marksinventeringar (VMI) i hela Sverige. I Hagfors kommun är 88 våtmarker inventerade och har en 
totalareal på 9551 ha. Tio av dessa områden är klassade med naturvärde 1 och beskrivs i objektsam-
lingen.  

Dessa är:  
Fräkensjömyrarna, OBJEKT NR 60 
Råda Stormosse, OBJEKT NR 62 
Stormossen Ost Gräsmangen, se bilaga 3 A 
Skogamossen, OBJEKT NR 63 
Trollsmossen, OBJEKT NR 64 

Venmyren och Gräskärret, OBJEKT NR 65 
Flyktmyren, OBJEKT NR 66 
Träjmossen OBJEKT NR 67 
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OBJEKT NR 60. FRÄKENSJÖMYRARNA 

 
Klass 1 (VMI) 
Motiv  hydrologi, ornitologi, botanik 
Skyddsform Naturreservat, Natura 2000, 

Riksintresse för naturvård, Myr-

skyddsplan, stort oexploaterat 
område 

Koordinat 6670087–441641 
Area 1 754 ha 
Markägare Statligt

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Fräkensjömyrarna är ett naturreservat i nordöstra Hagfors, som utgörs av en mosaik av myr, skog och 
sjöar. Avsaknaden av bebyggelse och vägar ger området en vildmarkskaraktär. Växt- och djurlivet är 
rikt och förekomst av bland annat slaguggla, varg, björn och lo bidrar till karaktären av äkta vildmark.  

Området kring Fräkensjön är ett sällsynt variationsrikt, stort och orört våtmarkskomplex. Myrarnas läge 
i landskapet är påverkat av istiden genom långsträckta moränryggar som bildades i nordsydlig riktning 
(drumliner) då isen drog sig tillbaka. De olika myrtyperna har en mosaikartad fördelning. Till mångfor-
migheten bidrar gölar, bäckar och ett stort antal tjärnar. Dessutom finns fastmarksöar som bildats där 
moränen är storblockig och småkullig. Våtmarkerna i Fräkensjömyrarna räknas som det högst värde-
rade våtmarksområdet i regionen.  

Våtmarkens former skapas av samverkan mellan de vattenförhållanden som råder samt de växter som 
klarar av att växa under våta och oftast näringsfattiga förhållanden. Den öppna myren ställer helt 
andra krav än skogen på växterna. Ljus finns i överflöd, men näringstillgången är begränsad och tem-
peraturen kan skifta snabbt mellan stark värme och bitande kyla. Myrens flora är speciell och de arter 
som finns här utmärker våtmarkens miljö. Vitmossor, halvgräs, tranbär, dvärgbjörk, hjortron, sileshår, 
rosling, pors och många, många fler arter utgör myrens flora. De köttätande växterna sileshår och 
tätört får sin näring genom att fånga insekter med sina klibbiga bladhår- ett sätt att överleva under 
näringsfattiga förhållanden.  

Växterna bryts inte helt ner i den ständigt blöta miljön, utan bildar torv. Torven bygger långsamt på 
höjden, olika mycket beroende på växtart, vattenflöde och näringstillgång och bildar efter några årtu-
senden en välvd mosse. Den nordligt präglade så kallade ”aapamyren”, som ofta utvecklar vackra 
terrassystem av bevuxna strängar mellan trappsteg av mörka vattenfyllda flarkar, ibland så stora att de 
kan kallas gölar. Flarksystemet ligger tvärs vattnets rörelseriktning i myren. Vattnet i flarkarna däms 
upp av strängar av tuvdun och halvgräs. Uppbyggnaden av en strängstruktur på en myr kan liknas vid 

en risodling. Flarkarna har lösbottnar (d.v.s. vattensamlingen 
har ingen kontakt med underliggande mark), de kan vara 
mycket långa, flera hundra meter, och hyser ibland dybläddra 
och vit näckros, förutom arter av ljusgrön vitmossa som växter 
under vattnet.  

Markvattenpåverkade kärr med orkidéer omväxlar i området 
med de fattiga välvda mossarna. Här silar markvatten över 
kärret, som på så sätt får en flora som är betydligt mer nä-
ringskrävande än mossens. Gräsull, dvärglummer, ängsvädd, 
orkidéer som sumpnycklar, ängsnycklar och Jungfru Marie 
nycklar finns i Fräkensjömyrarna.  

Trots Fräkensjömyrarnas intryck av vildmarkskaraktär och 
orördhet finns en lång historia av mänsklig närvaro i området. 
De många finskklingande namn i trakten påminner om de 
invandrade finnar som var först att kolonisera skogsbygderna 
under 1600-talet. Spår från bete och myrslåtter liksom sved-
jebruk, kolning, skogsbruk och timmerflottning kan skönjas i 
terrängen. På 1700-talet nådde järnhanteringen hit och skog 
omvandlades av kolare till träkol. 

Först på 1800-talet blev den grova timmerskogen intressant 
och naturskogens jätteträd föll för yxa och timmersvans. Träd 
bleckade med kyrkans symbol, en biskopsmössa, är tecken 
på detta och kan fortfarande ses inom området. 

Figur 10 Kronstämpel Foto Magnus 
Lövgren 
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Det mesta av områdets skogar har påverkats av skogsbruk. Människan har sedan 1800-talet påverkat 
stora arealer, bland annat genom att släcka de skogsbränder som förr var viktiga för att forma skogar-
nas liv. Trots detta finns många naturskogslika bestånd kvar i myrkanter och på myrholmar.  

Arter 

Den komplexa våtmarken gynnar ett rikt fågelliv. Här häckar arter som smålom, trana, ljungpipare, 
gluttsnäppa, storspov, grönbena, tretåig hackspett, slaguggla och spillkråka. Vissa år påträffas även 
varfågel och jorduggla. Smålommen söker föda – gärna siklöja - i de större sjöarna, t.ex. Storsjön och 
flyger med födan till sin häckningstjärn. Storsjöns bestånd av siklöja är därför viktig. 

En av de många nordliga arterna som når sin sydgräns här är björnbrodd. Flera andra ovanliga arter 
som myggblomster, gul parasollmossa och många andra ovanliga mossarter finns i våtmarkerna.  

Fräkensjömyrarna utgör även viktiga livsmiljöer för en rad dagfjärilar, vedlevande insekter och krypto-
gamer. De gamla senvuxna träden i de naturskogsliknande bestånd som finns kvar på myrholmar och 
myrkanter hyser en fin flora/fauna. Den ovanliga vedsvampen laxgröpa har här en av sina få växtplat-
ser. Arten kräver tillgång på gamla, grova och gärna brända tallar. Några typiska lavar i gammelskog 
är granlav, dvärgbägarlav och knappnålslav såsom kortskaftat ärgspik. I denna miljö trivs också den 
stora, grå slagugglan, sällsynt i landet, men med ett starkt fäste här i myr- och skogsmosaiken. 

Vidsträckt skog och myr med få människor, men fler älgar, tjäder, orrar och harar gör att tre av våra 
stora rovdjur – varg, lo och björn – ofta påträffas inom Fräkensjömyrarna. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Naturreservatets värde ligger i dess mångformighet, orördhet och vildmarkskaraktär. Restriktioner för 
markanvändningen finns inskrivet i reservatföreskrifterna. Jakt, fiske och vandringsleder tillåtna. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Kommunens målsättning är att främja naturturism i området på ett hållbart sätt. 

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Bevarandeplan Natura 2000, Fräkensjömyrarna, Dnr 511-4731-05 
Länsstyrelsen Värmland, 1998, Område av riksintresse för naturvård i Värmlands län, Fräkensjö-
myrarna,  
Länsstyrelsen Värmland, 2001, Naturreservatet Fräkensjömyrarna – beslut och skötselplan, Miljöen-

heten 
Lonnfors, P-Å. 1998. Fräkensjöområdet – In-
ventering av nyckelbiotoper. Länsstyrelsen i 
Värmlands län, Miljöenheten. Rapport 1998:2 
Lövgren M., 1998, Skogshistoriken runt Fräken-
sjömyrarna Länsstyrelsen i Värmlands län, Hag-
fors kommun 
Våtmarksinventeringen 
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OBJEKT NR 61. STORMYREN/KÖLARNA OCH SKACKELÅSMYREN 

 
Klass 1 (VMI) 
Motiv  Våtmarkskomplex, ornitologi 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6692995–418694 
Area 384,2 ha 
Markägare Bergvik Skog

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Stormyren är ett mångformigt myrkomplex med mosse (torvbildande myr som under årtusenden har 
blivit allt högre genom påbyggnad av växtmaterial som inte bryts ner = torv) av en nordlig typ, plant 
(topogent) kärr, och strängflarkkärr, dvs. sluttande kärr med terrassformationer bestående av långa 
vattensamlingar vinkelrätt mot vattnets strömningsriktning (flarkar) som avgränsas av tuvbildningar 
(strängar). Vattnet silas över strängflarkkärret ner mot angränsande skogspartier som får karaktären 
av sumpskog. Här finns även tjärnar med fast botten. 

En bäck går över myren och det finns ett stort antal fastmarksholmar. Stormyrens sydvästra del består 
av mossar av nordlig typ. Den sydöstra delen utgörs av ett plant (topogent) kärr med ett stort lösbot-
tenparti samt ett flertal små sluttande öppna mossar av nordlig typ. Norr om bäcken utbreder sig ett 
strängflarkkärr. Kärret har extremt stora flarkar där den längsta är 200 m, dessutom finns ett par ännu 
större lösbottenytor. Myrens nordligaste del utgörs av ett mycket svagt sluttande topogent kärr med 
riklig trädväxt och diffus övergång i låga fastmarksöar.  

Stormyrens östra del och övergången till Skackelåsmyren är en mosaik av kärr, sumpskog och fast-
markspartier. Skackelåsmyren består till övervägande del av topogent kärr som i sin norra del har en 
del diken. Stormyren är av lokalt intresse från myrfågelsynpunkt med häckande ljungpipare och varfå-
gel. 

SKYDDSVÄRDEN, RESTRIKTIONER  

Området är skyddsvärd på grund av dess representativitet och mångformighet. Förekomst av stora 
lösbottenytor och jätteflarkar höjer värdet. Myrfågel. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Kommunen ska verka för att Stormossen får ett varaktigt skydd genom uppmaning och dialog med 
länsstyrelsen. 

KÄLLOR 

Sjörs 1989  
Länsstyrelsen Värmland, 1997, Arbetsmaterial Våtmarksinventeringen Värmlands län 
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OBJEKT NR 62. RÅDA STORMOSSE 

 
Klass 1 
Motiv  Representant för gölrik våtmark, 

ornitologi 
Skyddsform Natura 2000, Riksintresse för 

naturvård, Myrskyddsplan 

Koordinat 6652556–418369 
Area 258 ha 
Markägare Bergvik Skog 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Råda stormosse ingår i ett stort mossekomplex dominerat av en excentrisk högmosse vilken till stor 
del utgör Natura 2000-området. Den excentriska mossen är en välutvecklad och högt klassad göl-
mosse. Ett vackert utbildat system av vattenfyllda höljor och gölar har bildats i de svaga sluttningarna 
från mossens högsta höjd ner mot omgivande mark. I komplexet finns nästan tvåhundra gölar. Ett 
flertal av gölarna når nästan ner till myrens botten på fem meters djup. Det höga antalet gölar gör 
Råda stormossen till Värmlands gölrikaste mosse. Mellan gölarna förekommer vattenfyllda höljor med 
fastmattor och mjukmattor. Lösbottnar förekommer sparsamt. 

Råda stormosse har bildats efter istiden genom igenväxning av ett grunt vatten (fem meter djupt) och 
sedan utvidgats genom försumpning av omgivande flack mark, vilket tidigare varit en vik av Stor-
vänern som nådde ända hit. Genom försumpningen dog den ursprungliga vegetationen. Då den syre-
fria miljön i vattensjuk mark förhindrar nedbrytning av biomassan växter torven i tjocklek. En mosse 
definieras av att det mesta av det vatten som når vegetationen kommer från regn och inget markvatten 
når växtligheten. Denna miljö är sur och näringsfattig, och livsbetingelser för en speciell flora och 
fauna skapas. Råda stormosse växte med tiden på höjden och fick tre krön. Från dessa sluttar mos-
sen svagt mot kanterna. I den nordöstra delen är kantskogen mycket bred med högvuxen tallskog. 
Vattnet som rinner av det svagt sluttande mosseplanet ner mot laggen är av stor betydelse för moss-
sens utformning. Ofta skapas terrassliknande formationer av vattenfyllda höljor åtskilda av strängbild-
ningar som dämmer vattnet. Dessa formationer ligger vinkelrätt mot vattnets strömningsriktning. På 
Råda stormosse är detta framträdande genom det omfattande gölkomplexet. 

Trädskiktet på mosseplanet är består av glesa senvuxna myrtallar undantaget i öster och söder samt 
mellan vissa gölpartier där tallen är relativt kraftig. Mossytan kännetecknas av stora, flacka, delvis 
strängartade tuvor med martallar, dvärgbjörk, odon, kråkbär, ljung samt lavar. I vattenfyllda höljor och 
flarkar förekommer kallgräs, dystarr, rosling och vitag.  

Gränsen mellan en mosse och omgivande mark utgörs av ett ”kärr” som kallas lagg. Hit avleds vatten 
från mossen, och blandas med vatten från omgivande fastmark. Laggen är ofta skogbeklädd och har 
en frodig växtlighet. Lagg saknas dock för Råda Stormosse utom i västra kanten i anslutning till en 
kraftledning. Kantskog förekommer i varierad utbredning och varierad trädslagsblandning. 

Vad det gäller mänsklig påverkan så har mossen delvis dikningspåverkad kantskog, torvtäkt samt 
kraftledning som genomskär objektet. Trots påverkan är mossen av högsta bevarandevärde. De 
främsta värdena ligger i den väl utbildade och representativa excentriska gölmossen, vilken sett i sin 
helhet är obetydligt skadad. Myren har även ett rikt fågelliv med flera mindre vanliga och störnings-
känsliga arter. Här häckar arter som smålom, knipa, ljungpipare och trana. Råda stormosse utgör 
genom sina höga naturvärden ett område av riksintresse för naturvård. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Syftet med Natura 2000-området Råda stormosse är att bidra till att upprätthålla en gynnsam beva-
randestatus för den ingående naturtypen högmosse och för de ingående arterna smålom, trana, ljung-
pipare, grönbena och orre på biogeografisk nivå. För att uppnå gynnsam bevarandestatus krävs att 
bevarandemål uppfylls.  

Förbud mot torvtäkt och utdikning av myren. Försiktighet vid dikesrensning i omgivande skogsmark. 
Förbud mot dikning i omgivande mark som påverkar myrens hydrologi negativt. Kalkning av området 
får inte ske. 
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KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Gölrik våtmark är Hagfors kommun ansvarsbiotop, vilket Råda stormosse är ett fint exempel på. 
Kommunen ska verka för att sprida kunskap om denna biotop samt verka för att Råda stormosse ska 
få skydd som ett naturreservat. Smålom, som häckar i området, är kommunens ansvarsart och Hag-
fors kommun ska sprida kunskap och verka för att skydda arten. 

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Bevarandeplan Natura 2000, Råda stormosse, Hagfors kommun, Värmlands 
län, Dnr 511-4737-05 

Länsstyrelsen Värmland, 1998, Område av riksintresse för naturvård i Värmlands län, Råda stor-
mosse, Hagfors kommun 

Våtmarksinventeringen 

  

Figur 11 Råda Stormosse. Svart linje visar VMI, 
grön visar riksintresse för naturvård och röd linje 
markerar gränserna för Natura 2000. 
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OBJEKT NR 63. SKOGAMOSSEN 

 
Klass 1 (VMI) 
Motiv  representativ för gölrik våtmark, 

ornitologi, hydrologi 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6656904–415634 
Area 108,9 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Skogamossen ligger intill Dammtjärnsbergets östra sida. I väster gränsar mossen mot Södra Skoga 
By. Skogamossen är ett fint exempel på en excentrisk mosse med ett vackert utbildat system av vat-
tenfyllda höljor och gölar i de svaga sluttningarna från mossens högsta höjd i väster ner mot omgi-
vande mark. På Skogamossen närmare 60 gölar, varav vissa är över 100 meter långa. Antalet gölar 
och orördheten gör att Skogamossen har mycket höga naturvärden. 

Skogamossen har bildats efter istiden genom försumpning av skogen intill berget i väster. Genom 
försumpningen dör skogen och växter med rotsystem som klarar våtmark invandrar. Då den syrefria 
miljön i vattensjuk mark förhindrar nedbrytning av biomassan växter torven i tjocklek. En mosse defi-
nieras av att det mesta av det vatten som når vegetationen kommer från regn och inget markvatten 
når växtligheten. Denna miljö är sur och näringsfattig, och livsbetingelser för en speciell flora/fauna 
skapas. Skogamossen växter med tiden på höjden och sluttar nu svagt mot kanterna. Gränsen mellan 
en mosse och omgivande mark utgörs av ett ”kärr” som kallas lagg. Hit avleds vatten från mossen, 
och blandas med vatten från omgivande fastmark. Laggen är ofta skogbeklädd och har en frodig växt-
lighet. Vattnet som rinner av det svagt sluttande mosseplanet ner mot laggen är av stor betydelse för 
mossens utformning. Ofta skapas terrassliknande formationer av vattenfyllda höljor åtskilda av sträng-
bildningar som dämmer vattnet. Dessa formationer ligger vinkelrätt mot vattnets strömningsriktning. På 
Skogamossen är detta framträdande genom ett omfattande gölkomplex. 

 

Figur 12 Bilden visar några av de många gölar som finns på Skogamossen. Området är en av kommunens 
ansvarsbiotoper. Foto: Johanna Thorén 

I vattnets rörelseriktning mot norr, öster och söder har det bildats ett system av vattenhöljor (flarkar), 
som ibland är så stora att de kallas gölar. Mellan dessa finns strängar av ljung, tuvull, kråkris och 
dvärgbjörk. Gölarna har i regel gungflystränder (mjukmattbårder) av vitmossa. Höljorna har en växtlig-
het av arter som anpassats att växa i vatten: vissa typer av vitmossa, dystarr, kallgräs och vitag. Växt-
ligheten saknar förbindelse med botten och flyter som en matta (mjukmattetyp). I östra delen av göl-
komplexet finns en del kärrarter, nämligen missne, ängsull, flaskstarr och i vattnet vit näckros, vilket 
tyder på viss mineraljordskontakt i gölbottnarna. Relativt kraftig skogsväxt råder här mellan gölarna, 
med enstaka grov tall; även björk förekommer. I södra delen finns en antydan till ett dråg och söder 
om det ett kraftigare utbildat kärrstråk. 

Mosseplanets västra del saknar gölar, och här finns en typisk flora för mosse, där bland annat rostvit-
mossa (Sphagnum fuscum), tuvull, kråkris och ljung växer. Den västra laggen domineras delvis av 
flaskstarr, delvis av ängsull, delvis av vitag. Bland mossorna kan nämnas förekomst av trubbvitmossa 
(S. Obtusum). 
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Öster om gölområdet mot omgivande odlingsmark finns mycket breda strängar med spridd skogsväxt. 
I den ursprungliga breda kantskogen mot öster är torven avskalad ner till fastmarken. Dessa områden 
har använts torvtäkt, där torv tagits från angränsande kantskog så att en torvbrant bildats. Även några 
vanliga torvgravar finns i östra delen. Denna torv användes av Skogabönderna långt in på 1900-talets 
andra hälft till strö åt djuren vintertid. Endast ett dike finns i söder, men med ringa avvattnande effekt 
(dock tallmosse på ett av diket avskärmat område). Söder om den excentriska mossen utbreder sig ett 
topogent (plant) kärr. 

Delvis tack vare uppsatta holkar finns det gott om knipa, och även kricka har iakttagits. Myrfågelinven-
teringen anger häckande smålom, ljungpipare, storspov och trana. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Skogamossen är skyddsvärd på grund av dess representativitet för naturtypen. Området är orört och 
gölrikt och mycket vackert där det ligger mellan berget Dammtjärnsberget i väster och Södra Skoga By 
i öster. Området är lättillgängligt och överskådligt och kan fungera som illustration av bildning av en 
gölrik mosse. Ur ornitologisk synpunkt är det av lokalt-regionalt intresse. 

Då myren har ett högt klassat värde råder förbud mot torvtäkt och utdikning av myren, försiktighet vid 
dikesrensning i omgivande skogsmark. Samt förbud mot dikning i omgivande mark som påverkar my-
rens hydrologi negativt. Kalkning av området får inte ske. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Gölrik våtmark är Hagfors kommun ansvarsbiotop, vilket Skogamossen är ett fint exempel på. Kom-
munen ska verka för att sprida kunskap om denna biotop samt att skogamossen ska få ett varaktigt 
skydd. Smålom, som häckar i området, är kommunens ansvarsart och Hagfors kommun ska sprida 
kunskap och verka för att skydda arten. 

KÄLLOR 

Inventerat av: 
Lundkvist, 1958 
Sjörs-Näslund 1977 
Sjörs-Lonnfors 1995 
Våtmarksinventeringen 
Länsstyrelsen Värmland, 1997, Arbetsmaterial Våtmarksinventeringen Värmlands län 

  

Figur 13 Skogamossen. Den svarta linjen runt mossen är 
gränsen för Våtmarksinventeringen. 
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OBJEKT NR 64. TROLLSMOSSEN 

 
Klass 1 (VMI) 
Motiv  Myrens komplexitet, ornitologi 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6682257–422043 
Area 102 ha 
Markägare Bergvik Skog

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Trollsmossen är en excentrisk utbildad mosse, troligen delvis påverkad av Mussjöns dämning i norr 
som kan ha medfört en högre grundvattennivå. Det är en fin fågellokal med häckande ljungpipare. 
Mossen har bildats efter istiden genom försumpning av skogsmark som allt under årtusendens gång 
har byggt upp i höjd genom att den syrefattiga miljön förhindrar nedbrytning av växtdelar. På så sätt 
bildas torv, som bygger mossen på höjden. Mossens enda vattentillförsel är nederbörd, som är sur 
och näringsfattig. Ingen grundvattentillförsel från fastmarken når växtskiktet. En mosse har därför en 
speciell flora med bland annat vitmossor, hjortron, tranbär och dvärgbjörk som är anpassad till nä-
ringsfattiga och sura förhållanden. 

Delar av myren har dock tillförsel av fastmarksvatten och de delar definieras då som kärr. Kärrets flora 
är rikare än mossens, med mer näringskrävande växter, till exempel orkidéer och halvgräs. 

Där kärret sluttar bildas en vacker mosaik av höljor med vatten och tuvsträngar däremellan vinkelrätt 
mot vattnets rörelseriktning. Strängarna består av vitmossearter, tuvdun, starrarter och andra halv-
gräs.   

Trollsmossen är en blandning av topogent kärr, mosse av nordlig typ, strängblandmyr, sumpskog och 
blandmyr av mosaiktyp.  

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Myrens värde ligger i dess mångformighet och hyser en rik fågelfauna. Sumpskog har en hög artrike-
dom. 

Då myren har ett högt klassat värde råder förbud mot torvtäkt och utdikning av myren, försiktighet vid 
dikesrensning i omgivande skogsmark. Samt förbud mot dikning i omgivande mark som påverkar my-
rens hydrologi negativt. Kalkning av området får inte ske. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Gölrik våtmark är Hagfors kommun ansvarsbiotop, vilket Trollsmossen är ett fint exempel på. Kommu-
nen ska verka för att sprida kunskap om denna biotop samt att mossen får ett varaktigt skydd.  

KÄLLOR 

Sjörs 1977 
Våtmarksinventeringen, vmi.slu.se 

  



Bilaga 3 Objektbeskrivningar Naturvårdsplan Hagfors kommun antagandehandling upprättad 2011-06-13 

 

Sid 45/68 

 

OBJEKT NR 65. VENMYREN OCH GRÄSKÄRRET 

 
Klass 1 (VMI) 
Motiv botanik, zoologi, hydrologi 
Skyddsform Saknas 

Koordinat 6677458–423037 
Area 142,4 ha 
Markägare Bergvik Skog

OMRÅDESBESKRIVNING 

Venmyren och Gräskärret är två myrkomplex som binds samman av en långsträckt sumpskog. Områ-
det berörs något av en skogsväg och i östra delen viss dikning, men är i huvudsak orört. 

Gräskärret är beläget på en höjdplatå, och är en torvbildande myr utformat som en koncentrisk mosse 
med varierad blöthet i höljorna samt randskog och lagg. Norra delen har troligen varit slåttermyr. Vid 
södra delen finns en sumpskog som troligen hyser de högsta naturvärdena.  

Gräskärrets mossedel har bildats efter istiden genom försumpning av skogsmark. Under årtusendens 
gång har mossen blivit högre än omgivningen genom att den syrefattiga miljön förhindrar nedbrytning 
av växtdelar. På så sätt bildas torv, som bygger mossen på höjden. Mossen har en speciell flora med 
bl.a. vitmossor, hjortron, tranbär och dvärgbjörk som är anpassad till näringsfattiga och sura förhållan-
den. Mossen sluttar ner mot fastmarken och höljor med vatten bildas vinkelrätt mot vattnets ström-
ningsriktning.  Mellan fastmark och mossemark växer randskog, ofta tall eller lövskog.  

Venmyren är en tallmosse med varierande låg trädtäckning. Det finns rester av en vidsträckt brand 
före nuvarande trädskiktets uppkomst, vilket tyder på att mossen även tidigare har varit skogbevuxen. 
En skogsbrand i en mosse kan pyra i flera årtionden, men denna brand tros ha varit ytlig då ingen kol 
återfinns i torven. Venmyrens östra del är ett stort plant (topogent) kärr. Dessutom finns kärr även i 
myrens nordvästra och västra del. Kärren är i stor utsträckning trädbevuxna. Undervegetationen i tall-
mossen är skvattram, vilket har sin östliga utbredningsgräns i Hagfors, och är därför inte så vanlig i 
trakten. Skvattram är en ört med start doft, som har används som medicinväxt. Skvattram, även kallad 
getpors är en ljungväxt. Skvattram har i gamla anor som läkeväxt.  Den används utvärtes till omslag 
och bad mot reumatism och kroniska hudsjukdomar. Liksom pors har skvattram använts som ersätt-
ning för humle vid ölbryggning, men kan vara giftig i större mängd. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Området är skyddsvärd på grund av dess representativitet, mångformighet samt för förekomsten av 
sumpskog och brandljud. Myrens värde ligger i en rik fågelfauna. Sumpskog har en hög artrikedom, 
med särskilt höga naturvärden. Myrens norra delar är även ett fint exempel på en slåttermyr, och har 
därmed kulturhistoriska värden. 

Då myren har ett högt klassat värde råder förbud mot torvtäkt och utdikning av myren, försiktighet vid 
dikesrensning i omgivande skogsmark. Samt förbud mot dikning i omgivande mark som påverkar my-

rens hydrologi negativt. Kalkning av området får 
inte ske. 

KÄLLOR 

Sjörs Manus, 
Näslund 83 

Länsstyrelsen 
Värmland, 
1997, Våt-
marks-
inventeringen 
Värmlands 
län 
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OBJEKT NR 66. FLYKTMYREN 

 
Klass 1 
Motiv ornitologi, hydrologi 
Skyddsform saknas 

Koordinat 6668016–429286 
Area 298,4 ha 
Markägare Bergvik Skog

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Flyktmossen är en säregen mosse med några gölar som ett pärlband i nord-sydlig riktning. I väster 
finns en brant sluttning. Myren består av några större ytor med mossar (torvbildande) av nordlig typ 
och topogena (plana) kärr, samt mosaikartat spridda tallmossar och i östra delen fastmarksöar. Mos-
sarna är till stor del öppna och sluttande. De förekommer bland annat i höjd med Bockfall, sydost om 
Tivtjärnen samt en bit söder om Mantjärnen. I sluttningarna har höljor med vatten bildats som däms 
upp av strängar av halvgräs och terassystemen ligger vinkelrätt mot vattnets rörelseriktning. Höljeve-
getationen är främst av mjukmattetyp (bestående av gungflyaktig vitmossa), men det förekommer 
även lösbottenhöljor, gölar och en hel del dråg (rörligt vatten som där rörelsen är längst med drågets 
riktning). Topogent (plant) kärr finns framförallt längs med bäcken.  

I sin nordvästra del och i kanten vid Bockfall är myren skadad av torvtäkt, men i övrigt är den i stort 
sett orörd. Flyktmossen hyser häckande ljungpipare och är av lokalt intresse i myrfågelinventeringen. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Flyktmossen är representativ för dess naturtyp och områdets naturvärden ligger i dess topografi och 
mångformighet samt att det är en fin fågellokal.  

Då myren har ett högt klassat värde råder förbud mot torvtäkt och utdikning av myren, försiktighet vid 
dikesrensning i omgivande skogsmark. Samt förbud mot dikning i omgivande mark som påverkar my-

rens hydrologi negativt. Kalk-
ning av området får inte ske. 

KÄLLOR 

Topografi Sjörs -85 Fågelin-
ventering Borgström 

Länsstyrelsen Värmland, 
1997, Arbetsmaterial Våt-
marksinventeringen Värm-
lands län 
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OBJEKT NR 67. TRÄJMOSSEN 

 
Klass 1 
Motiv Hydrologi, entomologi, kultur 
Skyddsform Riksintresse för naturvård, na-

turvårdsområde, Natura 2000 
Koordinat 6633525–429553 
Area 51 ha 

Markägare Ägs privat samt av Bergvik 
Skog, Filipstads kommun, Bratt-
fors nya Skytteförening och stat-
ligt genom Naturvårdsverket, 
Fortifikationsverket och Banver-
ket

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Träjmossen ligger mycket vackert nedanför östbranten av Blaskåberg (Högåsen) med Grässjön i norr 
och Svartån i väster. Mossen är ovanlig då den i norr slutar vid Grässjön i en eroderad meterhög torv-
brant som bildats genom underminering av torven.  

 

Figur 14 Träjmossen norra ände mynnar i Grässjön med en meterhög torvbrant. Foto: Anna Sjörs 

Det finns en djupt nedsänkt tjärn i mossens norra ända som har ett underjordiskt avlopp, som sanno-
likt står i förbindelse med Grässjön. Tremossekällan, som ligger i mossens östra kant, är enligt sägen 
en offertjärn. Sannolikt gick pilgrimsleden upp till Klarälvsdalen/Nidarås över Brattforsheden och norrut 
till Sunnemodalen via Träjmossen, och Tremossekällan borde ha varit rastplats i väntan på båt eller 
vintertid hästskjuts över Grässjön vidare norrut.  

Träjmossen ligger inom Brattforshedens naturvårdsområde norra del, vid Grässjöns sydspets. Inga 
mänskliga ingrepp är kända. Träjmossen har sannolikt bildats genom igenväxning av ett grunt vatten 
(Grässjöns södra ände), försumpningen har varit så kraftig att torven växte i tjocklek – minst två meter 
- och en mosse bildades av det växtmaterial som inte förmultnade på grund av de syrefattiga förhål-
landen som försumpningen medförde. Träjmossen sluttar från nordost in mot bergskanten. Ett ter-
rassystem har bildats med vattenfyllda höljor och små tjärnar som däms upp genom strängbildningar 
tvärs vattnets rörelseriktning. De vattenfyllda mossehöljorna domineras av gungflyaktiga mjukmattor 
av vitmossa. Söder om Träjmossen ligger ett myrkomplex bestående av en svagt välvd mosse, en 
sluttande mosse samt en platåmosse. Myrkomplexet är delvis påverkat av vägbygge och en gammal 
torvtäkt. Dessa mossar har samma historia som Träjmossen; de bildades genom igenväxning och 
försumpning av Sunnemovikens södras ände. Sunnemoviken kallas den del av Storvänern som däm-
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des i söder mot Storvänerns öppna vattenyta genom isälvsmaterialet i Brattforsheden. Svartälven 
eroderade senare ner i detta material och ligger lägre än mosseplanet.  

Nordost om den sluttande mossen finns ett litet kärr som gränsar till Svartån (Se bilaga 3A) och Gräs-
sjön. Kärret är dels öppet fastmattekärr, dels skogsklätt med glasbjörk och klibbal. Kärret övergår i 
vassar mot sjön.  

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Mossen är av högsta värdeklass och är upptaget som samrådsområde i naturvårdsområdets för Bratt-
forshedens föreskrifter. Detta innebär att samråd ska ske med länsstyrelsen vid avverkning, eller 
andra åtgärder som kan påverka mossen. Områdets naturvärden ligger i dess representativitet, och 
hyser höga entomologiska värden. Den har höga kulturhistoriska värden genom offertjärnen.  

Då myren har ett högt klassat värde råder förbud mot torvtäkt och utdikning av myren, försiktighet vid 
dikesrensning i omgivande skogsmark. Samt förbud mot dikning i omgivande mark som påverkar my-
rens hydrologi negativt. Kalkning av området får inte ske. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Kommunen ska verka för att våtmarken får ett varaktigt skydd Träjmossen har en spännande offertjärn 
med ett kulturarv som inte får försvinna. Tjärnen borde även kunna marknadsföras vid ekoturism, då 
den är tämligen lättillgänglig, både via bil och båt, och ligger i en del av mossen där fågel livet inte 
påverkas negativt av besökare. Kommunen ska verka för att sprida kunskap om Träjmossen. 

KÄLLOR 

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

  

Figur 15 Träjmossen ligger inom Brattforsheden. Den orangea linjen marker naturreservat, den gröna 
riksintresse för naturvård, den röda Natura 2000 och den svarta linjen visar VMI. 
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OBJEKT NR 68. JORDBACKTJÄRNARNA 

 
Klass 2 (VMI) 
Motiv  Större vattensalamander 
Skyddsform Natura 2000 

Koordinat 6634779–425912 
Area 6,7 ha 
Markägare Bergvik Skog 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Jordbacktjärnarna är ett Natura 2000-område som innefattar två små fisklösa tjärnar, vilka är belägna i 
sänkor i en starkt bergkuperad skogstrakt. Omgivande skogsmarker är basiskt påverkade genom vitt-
ring av den magmatiska bergarten gabbro. Lövinslaget är delvis påfallande främst i kärr och branter 
med inslag av t ex asp, sälg och klibbal. Området är rikt på strukturer, främst stenblock. Floran är rik 
och flera olika arter av orkidéer återfinns. Järpe är en karaktärsart för området och trakten är rik på 
hackspettar.  

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Syftet med Natura 2000-området Jordbacktjärnarna är att bidra till att upprätthålla så kallad gynnsam 
bevarandestatus för naturtypen dystrofa sjöar och vattendrag samt arten större vattensalamander på 
biogeografisk nivå.  

För att inte de dystrofa sjöar-
na och småvatten ska påver-
kas negativt ska naturliga 
omgivningar strandvåtmarker 
och strandskog bevaras in-
takta, hydrologin får inte för-
ändras, och kalkning får inte 
förekomma. För att större 
vattensalamander inte ska 
påverkas negativt ska det 
vara fiskfria, solexponerade 
vatten och landmiljön ska 
vara rik på håligheter. 

Dikning, kalkning, skogsbruk 
föroreningar och gödsling 
kan påverka miljöerna nega-
tivt och får inte förekomma. 

Figur 16 Jordbacktjärnarna 
Foto Dan Mangsbo 

KÄLLOR/LÄS MER 

Länsstyrelsen Värmland, Bevarandeplan Natura 2000, Hagfors 
kommun, Värmlands län, Dnr 511-1915-06 
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OBJEKT NR 69. TIPPATJÄRNARNA 

 
Klass  
Motiv  Större vattensalamander 
Skyddsform Natura 2000 

Koordinat 6669219–406244 
Area 12,1 ha 
Markägare Bergvik Skog 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Tippatjärnarna har ett vackert, lugnt och ostört läge. Den norra tjärnen har alla för salamandertjärnar 
typiska attribut som gungflymattor, omgivande tallsumpskog mm. Den södra tjärnen är ovanligt stor 
och har mer direkt fast landkontakt än vad som vanligt är fallet. Skogsmarken runt södra Tippatjärn är 
skyddsvärd av flera anledningar än att den utgör livsmiljö för salamandern, dels sumpskogen strax 
norr om tjärnen och barrnaturskogen österut. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Syftet med Natura 2000-området Tippatjärnarna är att bidra till att upprätthålla så kallad gynnsam 
bevarandestatus för naturtypen dystrofa sjöar och vattendrag samt arten större vattensalamander på 
biogeografisk nivå. För att uppnå gynnsam bevarandestatus krävs att specifika bevarandemål uppfylls.  

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Bevarandeplan Natura 2000, Tippatjärnarna, Hagfors kommun, Värmlands 
län, Dnr 511-3038-06 
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OBJEKT NR 70. RÅBERGTJÄRNARNA 

 
Klass  
Motiv  Större vattensalamander 
Skyddsform Natura 2000 

Koordinat 6656498–413986 
Area 9,5 ha 
Markägare Bergvik Skog, privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Tjärnarna utgör två mörka ögon i en relativt bergbunden trakt. Tysta, mörka och lugna ligger de om-
givna av gungflymattor som längre ut mot kanterna övergår i sumpskogar av varierande typ. Tjärnarna 
utgör livsmiljö för den rödlistade arten större vattensalamander. Ett sumpskogsstråk förbinder tjärnar-
na och kan inklusive en smalare fastmarkszon möjligen utgöra en kontaktväg mellan salamanderpopu-
lationerna. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Syftet med Natura 2000-området Råbergstjärnarna är att bidra till att upprätthålla så kallad gynnsam 
bevarandestatus för den ingående naturtypen dystrofa sjöar och småvatten och arten större vattensa-
lamander på biogeografisk nivå. För att uppnå gynnsam bevarandestatus krävs att specifika bevaran-
demål uppfylls. I nedanstående tabell framgår bevarandemål för den ingående naturtypen och arten i 
Råbergstjärnarnas Natura 2000-område. 

För att inte de dystrofa sjöarna och småvatten ska påverkas negativt ska naturliga omgivningar 
strandvåtmarker och strandskog bevaras intakta, hydrologin får inte förändras, och kalkning får inte 
förekomma. För att större vattensalamander inte ska påverkas negativt ska det vara fiskfria, solexpo-
nerade vatten och landmiljön ska vara rik på håligheter. 

Dikning, kalkning, skogsbruk föroreningar och gödsling kan påverka miljöerna negativt och får inte 
förekomma.  

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Bevarandeplan Natura 2000, Råbergstjärnarna, Hagfors kommun, Värm-
lands län, Dnr 511-1916-06 
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SJÖAR OCH VATTENDRAG 

Fiskeriverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet utser vilka sjöar och vattendrag som är 
nationellt värdefulla och länsstyrelsen pekar ut regionalt värdefulla vatten. Totalt finns det 85 klassade 
sjöar och vattendrag inom kommunen av dessa myndigheter. Klarälven norr om Edebäck (Se bilaga 
3A Objekt nr 1) klassas som nationellt särskilt värdefullt vatten av både fiskeriverket och Naturvårds-
verket. Övriga av fiskeriverket högst klassade vatten är Hyttälven(Se bilaga 3A Objekt nr 16) Svartån 
(Se bilaga 3A Objekt nr 19) och Stor-Ullen (OBJEKT NR 76). Båda myndigheterna klassar Halgån (Se 
bilaga 3A Objekt nr 2) och Älgsjön (västra) som nationellt värdefulla. Natura 200 områden Noret 
(OBJEKT NR 73), Gundan (OBJEKT NR 71) och fem mindre tjärnar: Dusten (OBJEKT NR 72) Tip-
patjärnarna (OBJEKT NR 69) och Jordbackstjärnarana (OBJEKT NR 68) som hyser vattensalamander 
är med. I Bilaga 2 redovisas vattenmyndighetens bedömning av vattenförekomsterna, där alla vatten-
beskrivs inom respektive avrinningsområde.  
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OBJEKT NR 71. GRUNDAN 

 
Klass God ekologisk status 2009 
Motiv  Långa vattendrag utan vand-

ringshinder och med naturlig 
vattenföring. Öring friluftsliv 

Skyddsform Natura 2000 
Koordinat 6672073–413571 
Area 6 ha (längd 22 km) 
Markägare Flera

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Grundan är ett av de längsta vattendragen i kommunen som inte är fragmenterade– d.v.s. det finns 
inga vandringshinder från källsjöarna i Torsby kommun till Grundans utlopp i Föskeforsälven, en 
sträcka på över 2 mil. Vattenföringen är därför naturligt varierande med nederbörden  

Grundan övre del uppnår god ekologisk status, med god eller hög status på bottenfaunan (djurlivet i 
älvens bottensediment), med god status på fisk, då öring återfanns vid provfiske 2002 och senare 
utvecklats positivt vid nästa provfiske 2006. Vattendraget är ännu inte klassat hydromorfologisk. Tidi-
gare har vattnet varit påverkat av försurning men det har blivit mycket bättre efter kalkningsåtgärder.  

Grundan når via sjösystemet Mossbergssjön, Busjön och Noret Klarälven. Vid eventuell framtida ut-
sättning av öring i Klarälven mellan kraftstationer kan detta sjösystem ha stor potential. Västra Ha-
rasjön är en av de sjöar som rinner ut i Grundan är tidigare reglerade av dammar som nu i stort sett är 
av naturen utriven.  

Hagfors kommun gjorde under LIP-programmet 2000 tillsammans med fiskevårdsområdet biotopvår-
dande åtgärder i vattendraget Grundan i syfte att återställa lekplatser och ståndorter för öringen som 
förstörts genom flottledsrensning av vattendraget.  Kommunen bekostade även byte av trummor så att 
vandringshinder inte ska uppstå.  

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Avsaknad av vandringshinder och återställning av lekplatser ger en stor potential till utveckling av den 
lokala öringstammen i vattendraget. Natura 2000-syddet ger bättre möjlighet att få en skonsam skogs-
vård längs vattendraget. 

Genom klassningen som Natura 2000-område råder förbud mot fragmentering genom ovarsamt ar-
bete i vatten, t.ex. vid sättning av vägtrumma samt extra försiktighet vid avverkning i omgivande 
skogsmark så att vattendraget inte ovarsamt korsas av skogsmaskiner. Avverkning av lövträd intill 
vattendraget får inte ske. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Hagfors kommun ska, genom Klarälvens vattenråd, inrapportera fakta om vattendragets fragmentering 
till vattenmyndigheten, i syfte att höja statusen på vattendraget i vattenmyndighetens kommande över-
syn till god ekologisk status hela sträckan.  

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Natura 2000 

Inventering Länsstyrelsen 2000 

Bottenfaunaundersökning, elfiskeprotokoll samt andra utredningar Länsstyrelsen 



Bilaga 3 Objektbeskrivningar Naturvårdsplan Hagfors kommun antagandehandling upprättad 2011-06-13 

 

Sid 54/68 

 

OBJEKT NR 72. DUSTEN 

 
Klass  
Motiv  Större vattensalamander 
Skyddsform Natura 2000 

Koordinat 6655413–407356 
Area 3,6 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Dusten är en liten fin vattensamling som ger ett närmast blygt och anonymt intryck. Läget känns 
varmt, och öppenheten mot söder känns varaktig och gynnsam. En sumpskog mot tjärnens norra del 
innehåller strukturer som bäddar för, ett för större vattensalamander, omtyckt närområde. Runt om 
tjärnen finns gungflymattor, vilka är bredast mot söder. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Syftet med Natura 2000-området Dusten är att bidra till att upprätthålla så kallad gynnsam bevarande-
status för den ingående naturtypen, dystrofa sjöar och småvatten, och arten, större vattensalamander, 
på biogeografisk nivå. För att uppnå gynnsam bevarandestatus krävs att specifika bevarandemål upp-
fylls. I nedanstående tabell framgår bevarandemål för naturtypen och arten i Dustens Natura 2000-
område. 

För att inte de dystrofa sjöarna och småvatten ska påverkas negativt ska naturliga omgivningar 
strandvåtmarker och strandskog bevaras intakta, hydrologin får inte förändras, och kalkning får inte 
förekomma. För att större vattensalamander inte ska påverkas negativt ska det vara fiskfria, solexpo-
nerade vatten och landmiljön ska vara rik på håligheter. 

Dikning, kalkning, skogsbruk föroreningar och gödsling kan påverka miljöerna negativt och får inte 
förekomma. 

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland, Bevarandeplan natura 2000, Dusten, Hagfors kommun, Värmlands län, Dnr 
511-2978-06 
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OBJEKT NR 73. NORET 

 
Klass Gynnsam bevarandestatus 
Motiv   
Skyddsform Natura 2000 

Koordinat 6658773–416050 
Area 12,5 ha 
Markägare Privat

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Noret utgör sjösystemen Gröcken-Grängen-Mossbergssjön-Busjön utlopp i Klarälven. Noret är ett 
oreglerat vattendrag och inga vandringshinder finns i sjösystemet upp till Grängen.  

Noret meandrar genom sedimentjordlager i en vacker ravin Noret ligger under högsta kustlinjen, och 
sedimentjordlager av fin sand/mjäla har sitt ursprung i Västansjöviken, en del av Storvänern som efter 
istiden gick så långt norrut som till sjön Grängen.  

Från Noret kan vandrande fisk komma ända upp till källsjöarna i Torsby kommun, då här inte finns 
regleringsdammar i vattensystemet Gundan som är oreglerad. Det blir över fyra mil oreglerade vatten-
system, vilket är väldigt ovanligt i Hagfors kommun och utgör en potential för en eventuell framtida 
uppvandring av Klarälvsöring i systemet.  

Noret uppnår god ekologisk status, med god eller hög status på bottenfaunan, med god status på fisk, 
då öring återfanns vid provfiske 2002 och senare utvecklats positivt vid nästa provfiske 2006. Området 
saknar av länsstyrelsen upprättad bevarandeplan, vilket ska göras för Natura 2000-områden. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Avsaknad av vandringshinder och återställning av lekplatser ger en stor potential till utveckling av den 
lokala öringstammen i vattensystemen uppströms Noret. Natura 2000-skyddet ger bättre möjlighet att 
få en skonsam skogsvård längs vattendraget. 

Genom klassningen som Natura 2000-område råder förbud mot fragmentering genom ovarsamt ar-
bete i vatten, t.ex. vid sättning av vägtrumma samt extra försiktighet vid avverkning i omgivande 
skogsmark så att vattendraget inte ovarsamt korsas av skogsmaskiner och att erosion av de känsliga 
strandbankarna inte sker. Avverkning av lövträd intill vattendraget får inte ske. 

KÄLLOR 

Länsstyrelsen Värmland Natura 2000 
Inventering Länsstyrelsen 2000 
Bottenfaunaundersökning, elfiskeprotokoll samt andra utredningar Länsstyrelsen  
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OBJEKT NR 74. GÄLLSJÖÄLVEN 

 
Klass Nationellt värdefull  
Motiv  
Skyddsform Ingen 

Koordinat  
Area  
Markägare   

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Östra och Västra Gällsjön ligger över högsta kustlinjen mellan Klarälvdalen och Uvådalen, öster om 
Bergsäng. Östra Gällsjön avvattnas via Örbäcken, Västra Gällsjön rinner via den fina Gällälven, som 
hyser flodpärlmussla (återfunnen vid 2010 års inventering), ner till Gärsta och ger vatten till Uvåns 
numera torrlagda fåra. Sjöarna är lättillgängliga för det rörliga friluftslivet. Vid Östra Gällsjön finns Öje-
nässätern och Bockfall – idag sommarstugeområde. Västra Gällsjön regleras genom vattendom 1936 
för kraftreglering. Villkor: ”När fiskeriintendent påyrkar att ålyngel tar sig upp till dammen inrätta en 
ålyngelledare, samt under tiden 1 maj till 30 sept. tillsläppa den mängd vatten som erfordras för att 
ålyngel ska kunna taga sig till och upp genom ledaren” I domen från 1936 lagligförklaras en befintlig 
dammbyggnad över Gällälven, samtidigt som man godkände en redan utförd rensning av älvsträckan 
på 300m. Östra Gällsjön fick vattendom samma dag, med ungefär samma villkor. Här kan man läsa att 
flottningsdammen var uppfört 1864. Regleringsamplitud Östra Gällsjön 2,2 m och Västra Gällsjön 4 m. 
Idag tillämpas reglering för vinterkraft, och nolltappning tillämpas. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Minimitappning till Gällälven är prioriterat då här finns flodpärlmussla 
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OBJEKT NR 75. HAGÄLVEN 

 
Klass Nationellt värdefull  
Motiv Flodpärlmussla 
Skyddsform Saknas 

Koordinat  
Area  
Markägare   

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

 

Söder om Hagfors finns ett till ytan mindre avrinningsområde som avvattnar norrut genom Hagälven till 
Uvåns vattensystem vid Värmullen. Området vid Ullensjöarna består av skog av god bonitet, eftersom 
en del grönsten finns i berggrunden.  

Hagälven är nio kilometer lång och hyser ett lokalt öringbestånd. 2010 återfanns flodpärlmusslan i 
älven. Hagälven rinner idag utan vandringshinder från dammen vid Stor-Ullen ner till Hagfors Järnverk, 
där den kulvert eras en sträcka. Det finns en vattendom för Hagälvsfall strax uppströms utloppet, med 
regleringsamplitud 1,6 m, men den dammen är utriven. Syftet med dammen ska ha varit att det under 
vintern inte gick att tappa Stor-Ullen, då vattnet i Hagälvens utlopp bottenfrös. Fiskevårdsföreningen 
har anlagt dammar i Hagälven till fromma för öringen. Vid provfiske 2010 fanns här signalkräftor, som 
någon, ej fiskevårdsföreningen, olagligt planterat in. Hagälven är klassad med hög ekologisk status. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Följa utvecklingen av flodpärlmusslebeståndet. 

.
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OBJEKT NR 76. STOR-ULLEN 

 
Klass Nationellt särskilt värdefull sjö 
Motiv  
Skyddsform Skyddsområde för vattentäkt 

Koordinat 6651298–432224 
Area  
Markägare Bergvik Skog  

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Området vid Ullensjöarna består av skog av god bonitet, eftersom en del grönsten finns i berggrunden. 
Stor-Ullen är en stor, djup sjö (75 m djup) som får sitt vatten delvis genom grundvattenkällor i sjöns 
botten. Ullen är högt värderad som dricksvattenkälla till norra Värmlands största vattenverk samt även 
som fiske- och rekreationssjö. 

I Stor-Ullen finns ett ursprungligt rödingbestånd som omtalas redan på 1700-talet. Rödingen är av en 
storväxande art som lever i kalla sjöar och kräver en god syresättning av vattnet. Rödingbeståndet 
finns kvar sedan Ullens tid som issjö. Storrödingen leker på bottnar upp till 10 meters djup. För att inte 
förstöra lekbottnarna har en överenskommelse gjort mellan fiskevårdsföreningen och kraftbolaget att 
Stor-Ullen tappas ner 6 dm på hösten, och sedan sker ingen ytterligare sänkning under vintern. Till-
flöde kommer dels från Lill-ullen och Bjursjön, men även från källor i sjöns botten. Fiskeförbud råder 
under rödingens lek mellan den 10 okt till den 15 nov. Stor-Ullen regleras genom denna överenskom-
melse ytterst måttligt med en medelamplitud sedan 1993 på mindre än en meter. 

Sjön har en artrik planktonflora och en bra bottenfauna, vilket ger klassning hög ekologisk status för 
bottenfaunan. Artantalet är högt och tyder på ett nära nog neutralt vatten. Det förekommer endast en 
liten mängd alger som kan ge upphov till lukt och smakproblem, vilket indikerar att sjön lämpar sig bra 
som dricksvattentäkt. Relikt från istiden finns i sjön: pungräkan Mysis relicta. Länsstyrelsen har 2009 
och 2010 undersökt sjöns makrofytsamhälle, bland annat i syfte att finna bra kriterier för att se om sjön 
är påverkad av reglering. Dessa undersökningar tyder på att sjön inte är så påverkad av reglering.  

I vattendom finns villkor att sätta ut 15 kg/ål per år, som omförhandlats till c:a 4000 glasål per år. Fis-
kevårdsföreningen har nu tillstånd att sätta ut 1000 st Gullspångsöring i 5 år.  

Stor-Ullen har 2009 klassats med måttlig ekologisk status, beroende på att vattendomen ger möjlighet 
till en reglering med amplitud 3 m. Under de senaste årtionden har fulla regleringsamplituden inte ut-
nyttjats. Sjön nolltappas inte längre. Kommunen har därför inlämnat till vattenmyndigheten de senaste 
årens regleringsamplituder för att få en omklassning tillstånd. Länsstyrelsen har 2009 och 2010 under-
sökt sjöns makrofytsamhälle, bland annat i syfte att finna bra kriterier för att se om sjön är påverkad av 
reglering. Länsstyrelsen gör i jan 2011 en ny bedömning att Stor-Ullen har god ekologisk status men 
är “at risk”. Kommunen ser mycket positivt på detta. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Stor-Ullen är Hagfors kommuns vattentäkt. Hela tillrinningsområdet är vattenskyddsområde för Ullens 
vattentäkt. Restriktioner finns mot användning av skogsgödselmedel och petroleumprodukter inom 
skyddsområdet, och inga enskilda avloppsanläggningar får anläggas. Hagfors kommun har vattendom 
om uttag på 2,2 miljoner kbm per år. Idag är kommunens uttag ca 1,5 miljoner kbm/år efter påkoppling 
Munkfors och Olsäter till Ullenverken.  

KOMMUNALA ÅTAGANDEN 

Kommunen ska verka för att Stor-Ullen får status som riksintresse, och att den reglering som idag sker 
legaliserat.  
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STORA OEXPLOATERADE 
OMRÅDEN 

 

Inom Hagfors kommun finns stora obe-
bodda områden, som inte exploaterats av 
bebyggelse eller andra mänskliga aktivite-
ter i nämnvärd utsträckning, utom skogs-
bruk och skogsbilvägar. Dessa vidsträckta 
områden kan sägas ha vildmarkskaraktär, 
trots att de är präglade av skogsbruket 
sedan 1600-talet.  

Hagfors kommun har genom att peka ut 
dessa områden i sin översiktsplan angett 
att kommunens avsikt är att dessa områ-
den fortsatt ska ha karaktären av oexploa-
terade områden. Områdenas värde ligger 
att de i framtiden kan utgöra en resurs för 
den vildmarksturism som med rätt mark-
nadsföring kan utvecklas här. Områdena 
skyddas enligt MB 3 kap 2§. Områdena är 
grovt avgränsade och arealen är därav 
inte exakt. 

Kommunen har i översiktsplanen angett 
att ingen större etablering av anläggningar 
som motverkar områdenas värde bör 
godkännas. Enstaka fritidshus kan dock 
tillåtas i områdena. 

Fräkensjömyrarna är till största delen 
avsatt som naturreservat. Området besk-
rivs mer i detalj under naturtypen våtmarker, se OBJEKT NR 60. 

 

Område Beskrivning Areal 
(ha) 

Området kring Åstjärn  
OBJEKT NR 77 

Skogsmark med myrar och tjärnar. Grundans upp-
rinningsområde.  

3 200 

Fräkensjömyrarna OB-
JEKT NR 60 

Myrmark i mosaik med skogsmark.  3 500 

Området kring Älgsjön 
Sunnemo  
OBJEKT NR 78 

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

8 000  
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OBJEKT NR 77. STORT ORÖRT OMRÅDE ÅSTJÄRN 

 
Klass Nyckelbiotop 
Motiv   
Skyddsform Stort oexploaterat område, bio-

topskyddsområde, frivilliga av-
sättningar 

Koordinat 6679454–411483 
Area ca 3000 ha 
Markägare Bergvik Skog och Privat  

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Området ligger i kommunens norra del, väster om Klarälven och omfattar 3000 ha skogsmark med 
myrar och tjärnar. Området ägs till största delen av privata skogsägare, och omfattas i stort av ett jakt-
vårdsområde. Inom området finns endast sporadisk fritidsbebyggelse. Här finns kulturminnen i form av 
gamla fäbodar. 

Området ligger över högsta kustlinjen och är kraftigt kuperat med nord-sydliga bergsryggar, vilket har 
medfört att området har få vägförbindelser i öst-västlig riktning. Här finns drygt 10 nyckelbiotoper, 
varav nästan samtliga är biotopskyddsområden. Genom området rinner Grundan, se OBJEKT NR 71, 
som är ett Natura 2000 område, samt Örbäcken som båda hyser lokala öringstammar. Det finns en 
grustäkt i området, i övrigt är det oexploaterat. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

För att behålla områdets karaktär av ”stort oexploaterat område” bör inga anläggningar som kan skada 
områdets vildmarkskaraktär anläggas. Enstaka fritidshus bör tillåtas inom området. (Hagfors kommun 
ÖP 2002) 

KÄLLOR 

Översiktsplan 2002 

 

Figur 17 Kartan är hämtad från ÖP 2002, och ska nyproduceras. 
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OBJEKT NR 78. STORT ORÖRT OMRÅDET ÖSTER OM SUNNEMO 

 

Klass 3 (VMI), nyckelbiotoper 
Motiv   
Skyddsform Stort oexploaterat område, frivil-

liga avsättningar, biotopskydds-
område 

Koordinat 6640748–434725 
Area ca 8000 ha 
Markägare Privat och Bergvik Skog AB  

OMRÅDESBESKRIVNING 

Området omfattar terrängen öster om sjön Sången. Terrängen är kuperad och rik på våtmarker, sjöar 
och tjärnar. Flera av våtmarkerna har höga naturvärden. Kujmossen, Skottjärnsmossen, Laxtjärns-
mosse och Sångesmossen ingår i våtmarksinventeringen och är klassade med naturvärdesklass 3. I 
NO-hörnan av området finns Jällsjöberg och i söder Milberget Skallberget och Godåsberget med flera 
nyckelbiotoper, samt Gillestjärn (frivillig avsatt skogsområde).  

Området ägs till större delen av Bergvik Skog. De fritidsbosättningar som finns idag är vad som finns 
kvar av gamla torp. Några enstaka fritidshus finns i området. Enligt Uddeholmsbolagets policy under 
1900-talet fick fritidshus inte byggas på bolagets mark kring sjöarna Busken, Sången, Älgsjön, Bjur-
sjön, Stora Havsjön med flera skogssjöar. Samma policy gällde även för Rådasjön, Lidsjön och Gräs-
sjön. (Källa Sunnemo hembygdsförening). Idag finns här mycket få fritidsbosättningar inom ett så stort 
område som 7100 ha. Terrängen är genomkorsad av skogsbilvägar, och skogsbruket bedrivs inten-
sivt, med undantag av nyckelbiotoperna och de frivilliga avsättningarna. Avsaknaden av fritidshus och 
fritidsbyar gör att området har en stark prägel av vildmark, som även fortsätter in på Filipstadssidan 

Länsmanshöjden (OBJEKT NR 57) och Sångessätern är två torpbosättningar inom området med 
gamla anor. Ett nybyggt fritidshus finns vid St Havsjön, vilket är en modernisering och tillbyggnation av 
ett tidigare torp. Ägaren av huset hyr ut huset med en marknadsföring av lägets vildmarkskaraktär. 

Det finns idag flera kända nyckelbiotoper, varav sju är på privat mark och drygt tjugo på Bergvik Skogs 
marker. En av nyckelbiotoperna är skyddat som biotopskyddsområde inom det stora oexploaterade 
området.  

GILLESTJÄRN 

Barrskogar som är frivilligt avsatt från skogsproduktion av Bergvik Skog. Här växer marksvampar och 
lavar som indikerar höga naturvärden. Väster om Gillestjärn finns en bergsbrant.  

LÖVKULLEN 

Av Bergvik Skog frivilligt avsatt område. Området består av barrskogar. I fuktsvackor finns marks-
vampar. Laven stuplav är återfunnen. 

GODÅSBERG KLAMDALEN SKALLBERG VÄSTRA MILBERGET 

Nyckelbiotopområden är ibland annat i Godåsberget, Klamdalen, Skallberg, Milberget och västra Milt-
järn. På Skallberg växter tallar som är uppskattade till 400 år gamla! Flera områden bär spår av brand. 
Mängden död ved med rötade lågor och högstubbar är riklig i flera områden. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

För att behålla områdets karaktär av ”stort oexploaterat område” bör inga anläggningar som kan skada 
områdets vildmarkskaraktär anläggas. Enstaka fritidshus bör tillåtas inom området. (Hagfors kommun 
ÖP 2002) 

KÄLLOR 

ÖP 2002, Bergvik Skog AB, Sunnemo hembygdsförening 
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CYKEL- OCH VANDRINGSLEDER 

Att nyttja naturen för friluftsliv och rekreation är enkelt i Hagfors kommun. Det är aldrig långt till skogen 
eller till sjön!  

Att lyfta friluftsliv och rekreation i den kommunala planeringen är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, då 
en av de vanligaste orsakerna till ohälsa och för tidig död är bristen på fysisk aktivitet. Genom att vis-
tas i naturen minskar stressnivån, blodtrycket sjunker och det skapar förutsättningar för en bättre 
hälsa. Skola och hälsovård nyttjar redan idag naturen som resurs, ute-klassrum, för fysisk aktivitet på 
recept eller liknande, men fler utvecklingsmöjligheter finns.  

När människor vistas i naturen ökar deras vilja att värna och skydda värdefull natur och biologisk 
mångfald. Även förståelsen för hur människan har använt sig av och därmed påverkat naturen i ett 
kulturhistoriskt perspektiv ger oss en kunskap som är viktig för en hållbar samhällsutveckling.  

Genom att Hagfors kommun i översiktsplaneringen värnar friluftslivets intressen i så väl tätortsnära 
natur som i mer avlägsen, kan både företagande och besöksnäringen gynnas. Friluftsliv ger en god 
möjlighet att skapa gemenskap mellan människor med olika bakgrund.  

Kommunen målsättning, såsom den beskrivs i naturvårdsplanen 2010 är att utveckla de utpekade 
friluftsområdenas naturvärden. Utvalda delar av områdena ska tillgänglighetsanpassas. Inventeringar 
bör göras av områdena med avseende på dess naturvärden och sociala värden. Utredning om lämp-
liga anordningar som syftar till hög tillgänglighet ska ske. Kommunen ska sköts de egna vandringsle-
derna och stötta projekt som syftar till att skapa och underhålla befintliga leder.  

 

Här beskrivs några längre cykel- och vandringsleder som finns i kommunen. 

Dessa är: 

Stora-Ensleden OBJEKT NR 79 

Brattfallet OBJEKT NR 80 

Åsenslingan OBJEKT NR 81 

Finnvägen Sunnemo OBJEKT NR 82 

Tre-toppar (Ekesberget) OBJEKT NR 83 

Klarälvsbanan OBJEKT NR 84 
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OBJEKT NR 79. STORA ENSLEDEN 

 
Klass Lokalt värdefull ängs- och be-

tesmark 
Motiv  vandringsled, ängs- och betes-
mark 

Skyddsform Avtal finns 
Längd ha 
Markägare Privat och Bergvik Skog  

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Under medeltiden trampades väger upp från Fryksdalen till Klarälven och längre öster ut av människor 
och hästar som skulle till och från arbete i Klarälvdalens hyttor och bruk. 

Stora Ensleden är en två mil vandringsled runt sjön Stor-En i vildmark och gammalt kulturlandskap 
med sjöar och vattendrag, gamla torp och sätrar och rikt fågelliv. Leden börjar i Ena by. Längs leden 
finns flera kulturlämningar i form av torp och sätrar. Genom att göra en avstickare från leden kommer 
man till den kända Matteskällan. Namnets ursprung kan härledas till Mattes Jansson född 1783. Han 
ska ha spritt kunskapen om källans läkande vatten. Sägnen säger att Mattes hittade en källa när han 
var ute i skogen och letade efter en bortsprungen häst. Genom att tvätta sig i källan botade han sin 
dåliga syn. Till Matteskällan gick man förr om man var sjuk eller stel i lederna. En verksamhet med 
badhus hölls här en tid, den sista badgästen besökte Matteskällan år 1941. I dag besöks källan flitigt 
av folket från bygden och turister.  

Vid kurortens gamla huvudbyggnad, torpet Stenåsen (uppfört 1879) återstår idag en öppen yta. Ena 
Hembygdsförening hjälps åt att hålla Stenåsen öppen med slåtter varje år. Ängsmarken sluttar ner 
mot husgrunden av boningshuset, i sluttningen växer en örtrik friskäng med stort inslag av skallror. 
Uppe på höjderna finns torräng och gräshed. I de fuktigare svackorna finns en frodigare ängstyp, här 
har man bränt och sått svedjeråg. Det finns också nio olika arter av träd i omgivningen, de flesta trivi-
ala men aspen, sälgen och rönnen är viktiga arter för djurlivet i området.  

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTRIKTIONER 

Kulturlandskapet samt den biologiska mångfalden i ängs- och betesmarkerna vid Stenåsen, samt det 
rika fågellivet ibland annat Uggeltjärn. 

 

KÄLLOR 

Bergvik Skog AB 

www.enabygdegård.se 

Bengtsson-Sjörs, 1998, Ängs- och hagmarksinventering i Hagfors kommun, SLU 

 

http://www.enabygdegård.se/
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OBJEKT NR 80. BRATTFALLET 

 
Klass  
Motiv  vandringsled 
Skyddsform Riksintresse Klarälvdalen Delar 

av leden ligger inom i ÖP utpe-
kat område för friluftsliv. Bron 
utpekad i ÖP 2002 som objekt 
med högt kulturmiljövärde.

 
Längd ca 7 km 
Markägare Bergvik Skog m.fl.

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Brattfallet och Halgådeltat är ett populärt utflyktsmål för både i turistsammanhang och för geologi-
undervisning i skolorna i Hagfors kommun och Karlstad universitet. Det finns en ca sju kilometer lång, 
kuperad, kvartärgeologiskt intressant vandringsled med 16 informationstavlor utplacerade längs sti-
gen, som beskriver företeelser på respektive platser. Trappor och spångar finns iordningsställda.  

Vandringsleden börjar vid Brattfallet där vattnet skurit sig ner i berggrunden och bildat en kanjon. På 
utsiktsplatsen finns en 
gammal lämning av flottar-
stuga. Norrut längs älven-
bodde flottarna i stugor och 
fram till 1960-talet fanns det 
här en lokal telefonlinje mel-
lan stugorna. Över Halgån 
strax nedströms fallet finns 
en vacker gammal stenbro. 
Bron är värdefull som fram-
trädande representant för 
sin tids brobyggnadskonst 
och utgör ett vackert blick-
fång i den trånga dalgången. 
Bron är omnämnd i Över-
siktsplanen 2002 kapitel 8 
Kulturminnesvård. Vand-
ringsleden går över rullsten-
såsar, dödisgropar, gammal 
flodbotten, flygsanddynor 
och genom raviner ned till 
Klarälven där den vänder 
upp tillbaka till Brattfallet.  

Kartan visar slingan Brattfallet – Klarälven – Vångan. Hagfors kommun ÖP 2002. 

SKYDDSVÄRDEN OCH RESTIKTIONER 

Höga geologiska värden som inte får skadas av skogsbruk. Området ligger inom riksintresse Klarälv-
dalen. 

 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Kommunens sköter leden, som 2011-2012 ska iordningställas bl.a. med ny skyltning och lagning av 
Halgåbron, iordningställande av p-plats och rastplats vid Brattfallet samt nybyggnation av en havere-
rad bro i nedre delen av leden, som har förstörts vid ett kraftigt regn år 2010. 
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OBJEKT NR 81. ÅSENSLINGAN 

 
Klass  
Motiv  vandringsled, nyckelbiotop 

(Mana), vattendrag av nationellt 
intresse (Örbäcken) 

Skyddsform Delar av leden ligger inom i ÖP 
utpekat område för friluftsliv, Av-

tal med markägare samt plane-
rat naturreservat (Mana-
området) 

Längd 7,1 km 
Markägare Hagfors kommun och Bergvik 

Skog  

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Åsenslingan är Hagfors stads närmaste vandringsled som börjar vid Stadshuset inne i centrala Hag-
fors. Det är en väl uppmärkt och lättframkomlig led på ca 7 km, som bjuder till trevliga och avkopp-
lande skogspromenader i naturskön miljö. Längs promenaden passerar man bland annat den kokande 
källan och går längs den vackra bäckravinen vid Mana. I ravinen är mängden död ved riklig och döda 
lågor ligger kors och tvärs över bäcken och skapar livsrum för många mossor, svampar och lavar.  
Ravinen är klassad som nyckelbiotop. Riktigt gamla tallar finns kvar i ravinens övre delar. 

Närheten till skola, sjukhus och ortens centrum gör att den nyttjas av många och fyller flera funktioner. 
Avkoppling för den som tar sin lunchpromenad längs med bäcken. Här finns Älvstrandens skolskog 
och området nyttjas frekvent vid undervisning av skolans elever.  

Därefter går leden upp mot toppen av Värmullsåsen. Leden är kuperad och bitvis blöt, men längs 
vägen finns bänkar att vila på och vindskydd att rasta vid. På toppen av Värmullsåsen finns ett ut-
kikstorn där man vid klart väder kan se ända till vindkraftsverken i Vansbro kommun!  

Från toppen av Värmullsåsen fortsätter 
Åsenslingan genom tallskogar och över ett 
kalhygge för att sedan närma sig tätorten 
igen.  

 

SKYDDSVÄRDEN OCH  
RESTIKTIONER 

Naturvärdena kring bäckravinen vid Mana 
ska få ett varaktigt skydd genom reser-
vatsbildning. 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Kommunens sköter leden, som 2011 ska 
iordningställas bl.a. med ny skyltning. 
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OBJEKT NR 82. FINNVÄGEN I SUNNEMO 

 
Klass  
Motiv  vandringsled, vattendrag av 

nationellt intresse (Svartån) 

Skyddsform Avtal med markägare 
Längd 9 km 
Markägare Privat och Bergvik Skog  

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Finnvägen är en 9 km lång vandringsled mellan byarna Gräs - Bosjön. Vägen är över 300 år gammal 
visar kartor från år 1682. Finnvägen har varit den väg som sammanfogat byarna fram tills 1950-1951 
då skogsbilväg byggdes. Bosjön tillhörde förr i tiden Gräs hemman och kallades Gräsbosjön. I början 
av 1600-talet började skogsfinnar slå sig ner kring sjön.  

Redan 1613 finns finntorparen Påvell i Gräsbosjön antecknad i skattelängderna för Älvsborgs lösen. 
Påvell är mer känd som Påvell i Sävsjön. På nordvästra sidan av Bosjön slog sig fler finnar ner och 
där uppstod med tiden en hel by. Dessa finntorp finns idag skyltade från leden.  

De blev också snart bergsmän. Redan 1637 anlades den första hyttan vid Bosjön med finnar som 
delägare i hyttelaget.  

Det fanns flera anledningar för befolkningen i Bosjön att trampa väg västerut till Gräs. Ett av skälen var 
att de behövde en kyrkväg. Varje hushåll skulle representeras vid de fyra kyrkhelgerna och Bosjöbor-
nas kyrka fanns i Råda innan Johan Börjesson byggde Sunnemo kyrka. De tog sig nog lättast dit om 
de gick till Gräs och sedan rodde längs sjöarna till Råda.  

Bosjöbornas språk och seder bibehölls länge. Fortfarande på 1890-talet fanns två familjer som an-
vände finska språket. I Sunnemo sockenbok finns följande nedskrivet: ”På Bosjön fanns då ännu kvar 
två finsktalande familjer. De bodde i små pörten med öppen härd och födde upp stora barnaskaror på 
nävgröt och skogsbär”. 
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OBJEKT NR 83. TRE TOPPAR EKESBERGET 

 
Klass  
Motiv  vandringsled 
Skyddsform Saknas 

Längd km 
Markägare Kommunalt, Privat och Bergvik 

Skog 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Tre toppar är en tolv km lång vandringsled i Ekshärad med start vid stugbyn Ekesberget. Leden pas-
serar kalhyggen, men även fina skogsområden med höga naturvärden. Från höjderna är utsikten över 
Ekshäradsbygden vacker.  Rastplats finns. 
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OBJEKT NR 84. KLARÄLVSBANAN 

 
Klass 
Motiv  Cykelled, nyckelbiotoper,  
Skyddsform Riksintresse för naturvård och 

friluftsliv 

Längd 90 km 
Markägare Hagfors kommun och andra 

kommuner längs banan 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Klarälvsbanan är en asfalterad banvall som sträcker sig nio mil, från Karlstad i söder till Hagfors i norr. 
Järnvägen NKlJ-banan byggdes i slutet på 1800-talet och var i bruk fram till och med 1991. Rälsen 
sträckte sig från Skoghall, förbi Karlstad, Munkfors, Hagfors till Filipstad och var totalt 21 mil lång. 
Uddeholmsbolaget var huvudägare. Stickspår gick till Edebäck, Skymnäsboden, Gustavsfors och 
Västra Ullen Klarälvsbanan Karlstad-Uddeholm används idag som motionsled för bland annat cyklister 
och inlinesåkare. 
 
En naturinventering av sträckan gjordes år 2004. Inventeringen visade att det längs banvallen åter-
finns många växter knutna till ängsmarker och insekter som trivs i torr och sandig jordmån. Banvallar 
och vägrenar hyser många arter som även fanns i det gamla odlingslandskapet. Exempel är solitära 
biarter (ensamlevande bin) som radigt byxbi (Dasypoda hirtipes) och större fibblebi (Panurgus banksi-
anus). Idag lyfts dessa ovanliga arter och andra vackra naturmiljöer fram i turism- och marknadsfö-
ringssammanhang. Det är viktigt att sköta dessa områden så att arterna inte försvinner. 
 
 
 

KOMMUNENS ÅTAGANDE 

Röja sly längs banan på ett sådant sätt att ängsväxterna intill banans miljö inte förstörs 

KÄLLOR 

Lonnfors P-Å., 2004, Klarälvsbanan – en guide till naturen 

www.klaralvsbanan.se  
 

http://www.klaralvsbanan.se/

