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1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
 

Sökande Länsstyrelsen i Värmlands län 

Telefon växel 010-224 7000 

Kontaktperson  Pär Gustafsson 

Telefon  010 – 224 7440 

E-postadress par.gustafsson@lansstyrelsen.se 

Län  Värmland 

Kommun  Karlstad 

Miljöcertifiering Svensk Miljöbas 

Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Värmlands län 

 
 
 
 

2. INLEDNING 
2.1 Bakgrund 
Under senare tid har ett antal större EU-projekt genomförts med syfte att inleda 
processen med att återställa älvmiljöerna och återuppbygga bestånden av primärt 
vild lax, öring och harr i Klarälven. Det första, ”Vänerlaxens Fria gång (2011-
2015)”, mynnade ut i ett omfattande förslag till åtgärdsprogram som framförallt 
berör miljöanpassning av vattenkraften, restaurering av flottningsrensade biotoper 
och återintroduktion av lax på den norska sidan av älven. Som en fortsättning på 
VFG startade 2017 ett nytt svensk-norskt EU/Interregprojekt kallat ”Två länder – 
én elv (2017-2020)”. Detta projekt har målsättningen att konkretisera delar av de 
åtgärdsförslag som togs fram inom VFG, däribland restaurering av norra 
Klarälven. Finansieringen av projektet och de nu planerade restaurerings-
åtgärderna kommer från EU (50%), Havs-och vattenmyndigheten, 
Miljødirektoratet, Länsstyrelsen Värmland och Fylkesmannen Innlandet (f.d. 
Hedmark).  
 

Anläggningsnamn Norra Klarälven (Sysslebäck – 
Höljes) 

Fastighetsbeteckning  Se bilaga 1, 2 

Fastighetsägare Se bilaga 1, 2 

mailto:par.gustafsson@lansstyrelsen.se
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Klarälven 
Klarälven tillhör Göta älvs avrinningsområde och inkluderar man dess norska del 
är den en av Sveriges längsta älvar (ca 400 km). Från sina källor i Härjedalen 
rinner älven in i Norge och efter ca 200 km via sjön Femunden och därefter som 
Femundselva/Trysilelva återvänder älven till Sverige i höjd med Höljes i norra 
Värmland. Efter ytterligare ca 200 km mynnar älven i Vänern vid Karlstad (figur 
5).  
Älven har under flera hundra år utnyttjats och exploaterats av människan. Under 
början av 1900-talet byggdes älvens svenska del ut med fyra vattenkraftverk, i 
mitten av 1900-talet med ytterligare fem och 1965 stod det senaste, Höljes damm 
och kraftverk, klart. Totalt finns alltså nio vattenkraftverk på den svenska sidan 
medan det på den norska finns två. Den sista större sammanhängande 
strömsträckan av Klarälven på svenska sidan återfinns mellan Höljes och 
Sysslebäck. Sträckan, som är ca 30 km lång och skyddad från 
kraftverksutbyggnad enligt 4 kap. 6 § i Miljöbalken, utgör det enda kvarvarande 
större området med möjlighet till laxproduktion på den svenska sidan.  
Den storskaliga virkesflottningen i Klarälven startade i och med utvecklingen av 
sågverk och massafabriker under 1800-talet. Eftersom de stora skogsområdena i 
regel fanns i inlandet och industrier och hamnar låg vid kusterna Klarälven en 
lämplig transportled. Flottningen över svensk-norska gränsen reglerades i en 
författning redan 1766 som sedermera blev upphovet till Klarälvens 
Flottningsförening, KFF, som bildades 1893. Trysilelva/Klarälven var den största 
flottleden i Värmland med en totallängd på mer än 40 mil. Under flottningens 
storhetstid på 1950-talet var mer än 1800 personer sysselsatta med flottning på 
älven. Rekordåret 1957 flottades en virkesmängd som motsvarar 26 700 
timmerbilar inklusive släp. Hösten 1991 lades flottningen på Trysilelva/Klarälven 
ned då Stora Skog beslutade att allt flottgods skulle transporteras på lastbil och 
järnväg. Den 27 november 1997 avlyste regeringen Klar/Trysilelva som allmän 
flottled, för övrigt den sista i landet. Klarälvens Flottningsförening upplöstes vid 
årsstämman på Hedegårds Pensionat i Ekshärad den 27 mars 1998 (källa: 
Värmlands museum). 
Den komplexa och oförutsägbara karaktären hos ett naturligt vattendrag var på 
inget sätt förenlig med flottningen eftersom timret lätt fastnade och bildade brötar 
– antingen i själva vattendraget eller att timret trängde in i flacka plan. Under 
slutet av 1800-talet påbörjades därför stora arbeten för att underlätta flottningen. 
Vattendragen rätades ut och kanaliserades för att timret skulle kunna flottas så 
snabbt som möjligt. Stora block och hällområden sprängdes bort, ö-strukturer 
avlägsnades och fluviala karaktärer såsom sidogrenar lades igen. Vattendragets 
material (sten, block, träd, mm) förpassades bort mot stränderna. I för flottningen 
krångliga områden – ofta flacka miljöer – byggdes det ledarmar och i mer 
komplexa och fallande partier konstruerades timmerrännor. Under flottningens 
sista decennier skedde de mest genomgripande rensningarna av vattendragen i 
och med att maskinell rensning kunde ske, vanligen med bulldozers med 
schaktblad (figur 1).  
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För sin tid var flottningsverksamheten nödvändig men orsakade samtidigt stor 
skada i vattendragen och på de organismer som fanns i miljön. Genom 
borttagandet av variationen (block, organiskt material osv.) och uträtningen av 
fårorna följde stora sedimenttransporter där till exempel lekbottnar lämpliga för 
till exempel harr och öring försvann nedströms och där dessa ofta ansamlades på 
för laxfisklek mindre gynnsamma ställen.  
Flora och fauna längs de kanaliserade fårornas stränder missgynnades ofta kraftigt 
då kontakten mellan kantzonen och vatten minskade – dels genom att 
vattendraget sänktes i landskapet dels genom att älvens bottenmaterial hamnade 
som schaktvallar på stranden och skapade en tydlig gräns mellan mark och vatten. 
Den fauna och flora som är knuten till just denna övergångsmiljö är liksom den 
helt vattenanknutna faunan förlorare i spåren av flottledsrensning.  
I de kanaliserade avsnitten passerar vattnet fortare när de bromsande strukturerna 
är avlägsnade. Detta medför till exempel att vattnet transporteras fortare ut ur 
systemen och att den vattenhushållande förmågan försämras. I princip betyder 
detta lägre vattentäckt area vid låga vattenföringar och omvänt risk för 
översvämningar i systemens nedre delar vid höga vattenföringar.  
De sidogrenarnas som försvann i spåren av flottledsrensningarna var – i de fallen 
de var permanent vattenförande – ofta goda lek- och uppväxtmiljöer för öring. 
För de större vattendragen var förmodligen förlusten av dessa en mycket 
avgörande del för rekryteringen av tex lax, öring och harr. Även förlusten av 
temporära sidogrenar och andra svämområden har påverkat biologin stort, till 
exempel för olika insekter och störningskänslig flora. 

 
Figur 1. Bulldozers i arbete med att rensa älven från sten, block och grus.  

När man rensat och sprängt i vattendragen är det de stora stenarna och blocken 
som försvunnit. I och med detta har vattenhastigheten i vattendraget ökat. Den 
ökade vattenhastigheten medför att finare partiklar som grus och sand spolats ned 
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i lugnvatten områden. Finare partiklar har skakats ned under bottnarnas övre skikt 
av sten. I många områden har det bildats hårda ”armerade” bottenmattor av grov 
sten och block, ”stenpäls”, som kan täcka finare partiklar nere i bottnarna. 
De största och minsta partiklarna har således försvunnit och bottnarna blir därmed 
allt mer ensartade. Detta leder i sin tur till att vattenströmmen blir allt mer 
kanaliserad och alltmer rätlinjig. En sådan vattenström minskar utbytet av syre i 
bottnarna och lämpliga livsmiljöer för djur och växter minskar. Ju mer laminär 
ström och ensartad botten, desto färre hålrum för fiskyngel att söka skydd i och 
för bottenfauna att leva i, vilket leder till en art- och individfattigare fauna. 
När den stora stenen togs bort minskade djupet och bredden vilket givit en mindre 
produktiv yta samtidigt som kontakten med strandzonen minskat. När 
strukturerna togs bort ökade vattenhastigheten och dessa två faktorer tillsammans 
medförde att höljor försvann, död ved hölls inte längre kvar, bottnarna armerades 
(stenpälsen) och fint material som lekgrus och organiskt material (födobasen) 
spolades undan. Sammantaget har detta gett mindre födounderlag för fisk, mindre 
produktiv yta, färre ståndplatser och lekområden. 
Vid Länsstyrelsens biotopkartering av Klarälven i båt från Karlstad till Höljes 
bedömdes ungefär 2,5 mil av den cirka 27 mil långa älvsträckan vara 
rensningspåverkad. Påverkan gällde nästan uteslutande de kvarvarande fors- och 
strömsträckorna mellan Sysslebäck och Höljes. 
 

2.2 Syfte 
Länsstyrelsen i Värmlands län/Två länder - én elv har för avsikt att genomföra en 
restaurering av ca 25 km av norra Klarälven, mellan Sysslebäck och Höljes. Syftet 
är att genom återförande av grus, sten och block återställa denna del av älven till 
ett mer naturligt tillstånd, för att på så sätt bidra till att långsiktigt förbättra 
förutsättningarna för såväl lax, öring och harr samt övrig vattenknuten biologisk 
mångfald. Restaureringen innebär även att miljökvalitetsfaktorn morfologiskt 
tillstånd förbättras i de berörda vattenförekomsterna och därmed att målet om god 
ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten på sikt kan uppnås.   
Det aktuella projektet innehåller åtgärder som bedöms vara angelägna för att 
uppnå målen med dels utpekandet av ”Klarälven, övre delen” som Natura 2000-
område, dvs. gynnsam bevarandestatus för utpekade arter och dels bl.a. långsiktigt 
förbättra för områdets övriga naturvärden. En viktig utgångspunkt för projektet är 
att skapa bättre förhållanden på lång sikt för intressen kopplade till främst 
naturvården, friluftsliv, sportfiske och landsbygdsutveckling via turism. 
Restaurering av värdefulla vattendrag ingår dessutom som ett av delmålen i 
miljökvalitetsmålet  Levande sjöar och vattendrag. 
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3. VERKSAMHETSBESKRIVNING 
3.1 Områdesöversikt 
Den ca 25 km långa del av Klarälven som berörs av den planerade restaureringen 
ligger i Torsby kommun, mellan Sysslebäck i söder och Höljes i norr (figur 2). 

© Lantmäteriet Geodatasamverkan  
 

Figur 2. Översiktskarta. Blå stjärnor markerar start och stopp på den totala sträcka längs vilken de 
olika åtgärderna planeras att genomföras. 
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Figur 3. Kartan markerar de ca 60 delsträckor på östra, och ca 55 delsträckor på västra sidan av älven där 
restaureringsåtgärder planeras. Gröna punkter markerar start och röda stopp för respektive delsträcka. För 
berörda fastigheter inom respektive delsträcka se Bilaga 1.  

 

© Lantmäteriet Geodatasamverkan  
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3.2 Ägande- och planförhållanden 
Åtgärdsområdet (figur 3) omfattas av ett flertal fastigheter som redovisas i bilaga 
1. 
 

3.3 Natura 2000-området Klarälven, övre delen (SE0610169) 
 
Natura 2000-området Klarälven övre delen är ett 2137 Ha stort område som berör 
ca 15 mil av älven, från Edebäck i söder till Höljes i norr (figur 4). Den nu 
aktuella restaureringen berör de övre 25 km av detta område. Bevarandesyftet för 
Natura 2000-området är att bidra till bevarandet av biologisk mångfald genom att 
återskapa och bevara gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som 
omfattas av EU:s Art- och habitatdirektiv. För Natura 2000-området Klarälven, 
övre delen är det överordnade syftet att återställa och bevara ett gynnsamt 
tillstånd för de naturtyper och arter som utgjort grund för utpekandet av området. 
Bevarandetillstånd 
Enligt beslutat bevarandeplan för området är sträckan starkt påverkad av reglering 
både uppströms och nedströms. Fragmentering, påverkade närmiljöer och 
erosionsbegränsande åtgärder har också en negativ effekt på området. 
Vattenkvaliteten är god, men eftersom vattendraget är i stort behov av 
restaureringsåtgärder bedöms bevarandetillståndet för utpekade naturtyper och 
arter inte som gynnsamt. 
Prioriterade bevarandevärden och åtgärder 
I Natura 2000-området Klarälvens övre del är det prioriterade värdet 
habitatrestaurering och bevarande av naturtypen Naturliga större vattendrag av 
fennoskandisk typ. Den naturliga hydrologin ska enligt beslutad bevarandeplan 
återställas, vilket även bidrar till bevarandet av arterna lax, utter och ävjepilört 
som förekommer i området. 
 
Utpekade naturtyper enligt art- och habitatdirektivet: 
• 3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 
 
Utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet: 
• 1106 Lax, Salmo salar 
• 1355 Utter, Lutra lutra 
• 1966 Ävjepilört, Persicaria foliosa 
 

Förutsättningar för gynnsamt bevarandetillstånd 
Enligt bevarandeplanen för området bedöms laxen inte ha ett gynnsamt 
bevarandetillstånd idag. Detta bl.a. pga. att det vilda laxbeståndet idag befinner sig 
långt ifrån älvens lekbeståndsmål och att populationen ute i Vänern består av ett 
blandbestånd som är beroende av kompensationsutsättningar av odlad lax. För att 
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laxen ska uppnå och behålla gynnsam bevarandestatus bör bl.a. följande 
förutsättningar uppfyllas: 

1. ingen eller obetydlig påverkan av fragmentering kanalisering, invallning, 
flottledsrensning mm. 

2. förbättrade förhållanden avseende vattenföring och flödesdynamik 
3. laxen har tillgång till sträckor med lämpliga lek- och uppväxtområden där 

upp- och nedvandring inte hindras 
 

 
 

Figur 4. Natura 2000 området Klarälven, övre delen. Blå punkter markerar start och stopp på hela Natura 
2000 området. Röda punkter markerar den ca 25 km långa del av området som berörs av de planerade 
restaureringarna.  

© Lantmäteriet Geodatasamverkan  
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Angående dispens för arbete inom N2000-området 
Vad gäller frågan om huruvida den planerade restaureringen är tillståndspliktig 
enligt Natura 2000-bestämmelserna och om dispens i sådant fall behöver sökas 
har berörd handläggare vid länsstyrelsen gjort bedömningen att dispens ej behöver 
sökas (Gunilla Cassing, 2019-10-11, muntl.ref.). Motiveringen är att de planerade 
åtgärderna syftar till att förstärka de i området utpekade arterna och naturtyperna, 
samt att åtgärderna ligger i linje med vad som i aktuell bevarandeplan anges vara 
nödvändiga för att på lång sikt bevara de i området utpekade arterna och 
naturtyperna. 

 

3.4 Naturvärden 
Trots den kraftiga exploateringen och dess långvariga påverkan finns fortfarande 
höga naturvärden kvar i och längs älven. Flera av arterna för dock en tynande 
tillvaro, exempelvis den storvuxna sötvattenslevande laxen (utpekad i art- och 
habitatdirektivet, 92/43/EEG), den vänervandrande storöringen, ävjepilört och 
strandsandjägare. Från Höljes ned till Edsforsens kraftverk (ca 150 km) utgörs 
även Klarälven av Natura 2000-område med syfte att upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus för naturtypen ”naturligt större vattendrag av fennoskandisk typ”, 
samt lax, utter och ävjepilört på biogeografisk nivå. Klarälvens ström- och 
meandersträckor utgörs även av riksintresseområde för naturvård (3 kap, 6§ MB). 
 
Lax och öring 
Som en av få sjöar i världen hyser Vänern sötvattenslevande, långvandrande, 
självreproducerande och storvuxen lax. Av de en gång fem förekommande 
laxstammarna i Vänern återstår idag två, Klarälvslax och Gullspångslax. Dessa 
brukar samlas under det gemensamma begreppet ”Vänerlax”, vilket innebär att de 
leker, och under sina första år växer upp, i olika tillflöden med Vänern som 
gemensamt födosöksområde. Bestånden är jämfört historiska nivåer dock starkt 
decimerade med nivåer under gynnsam bevarandestatus och befinner sig, 
åtminstone vad gäller Klarälvslaxen, långt ifrån älvsystemets potential. Ansvaret 
för att skydda och förstärka dem blir därför stort. Den vilda Vänerlaxen är klassad 
som riksintresse ur bevarandesynpunkt, omfattas av art- och habitatdirektivet och 
är sedan början av 1990-talet fredad från allt fiske.  
Laxen och öringarna från Klarälven kallas för Klarälvslax (figur 5) och 
Klarälvsöring, vilka har en livshistoria anpassad för vandring, lek och uppväxt i 
Femund-/Trysil-/Klarälven. När fri vandring rådde i vattendraget upp till norska 
sjön Femunden var laxen en av de mest långvandrande som funnits (cirka 400 
km). 
Under sista halvan av 1800-talet och fram till idag drabbades laxen och den 
vänervandrande öringen hårt av vattenkraftsexploatering, andra 
dammkonstruktioner, flottningsrensning, försurning samt hårt fiske, vilket fått 
konsekvensen att det i dag i genomsnitt samlas in ca 750 vildfödda klarälvslaxar 
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per år i älven (ca 3% av de historiska fångsterna) och 150 vildfödda 
Klarälvsöringar. Insamlingen sker enligt vattendom i en fiskväg/fälla vid Forshaga 
kraftverk varefter fisken körs i lastbil förbi åtta kraftverk för lek och uppväxt på 
de ca 25 km strömmande vatten som finns kvar i Klarälven, mellan Sysslebäck 
och Höljes. Idag utgör antalet upptransporterad leklax ca 15% av den kvarvarande 
potentialen i älven (efter restaurering). 

Figur 5. Vild Klarälvslax (Foto: Länsstyrelsen). 

 
Harr 
Harren är en karaktärsart för Klarälvens norra delar och en populär art för 
sportfiskare i området. Den största delen av fiskekortsförsäljningen på sträckan 
baseras på harrfisket och harren har sannolikt även den missgynnats av historiska 
flottningsrensningar och förstörda livsmiljöer.  
 
Ävjepilört 
Ävjepilört är en utpekad art för Natura 2000-området som framförallt 
förekommer på den meandrande delen av älven mellan Vingängsjön och  
Edsforsen. Det finns inga kända lokaler på den sträckan som nu planeras att 
restaureras.  
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Flodpärlmussla 
Inga kända lokaler av flodpärlmussla finns i Klarälvens huvudfåra. Den har dock 
sannolikt förekommit i älven tidigare.  
 
Utter 
Utter förekommer längs den aktuella sträckan och bedöms gynnas av både den 
morfologiska restaureringen och de biologiska effekter som denna förväntas ge. 
 

3.5 Hydrologi och Miljökvalitetsnormer 
Klarälven mynnar i Vänern som ingår i Göta älvs vattensystem (731 km) 
(Huvudavrinningsområde 108, Göta älv) vars avrinningsområde utgör cirka en 
tiondel av Sveriges totala yta, där ca 15 % av området ligger i Norge (figur 6). 
Göra älvs källflöden utgörs av bäckar på Näsfjället i Rogenområdet, 
Härjedalen/norra Dalarna, med flera toppar över 1200 m ö.h. Fjällbäckarna rinner 
ner till sjön Rogen och sedan till den norska sjön Femunden och vidare till 
Femundselva och Trysilelva. Vid riksgränsen byter älven namn till Klarälven, 
vilken rinner vidare genom Värmland och ut i Vänern.  
Klarälven på svenska sidan är ca 20 mil lång, har en medelvattenföring i dess 
nedre delar på 178 m3/s och i dess övre på ca 98 m3/s (tabell 1). Älven avvattnar 
ett avrinningsområde på totalt 11 814 km2 som utgörs av ca 8% sjö och ca 65% 
skog.  
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Figur 6. Klarälvens/Trysilelvas avrinningsområde. Blå oval markerar det aktuella restaureringsområdet.  

 

Tabell 1. Karaktäristiska flödesdata för Klarälven på den aktuella sträckan. Median Q visar flödet under den 
period på året då restaureringarna planeras att genomföras  (SMHI 2019). 

 
 
 
 
 

Flödestyp m3/s 

MHQ  252,9 
MQ 97,7 
Median Q (juli – augusti) 85 - 103 
MLQ 33,7 
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Ekologisk status 
Enligt den senaste statusklassningen från 2017 inom ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) når Klarälvens nära 30 vattenförekomster måttlig ekologisk status 
med målet om god ekologisk status till 2021/2027. Anledningarna till att älven 
inte når detta idag är framförallt morfologiska förändringar, 
konnektivitetsproblem och artificiella flödesförändringar. Sträckan mellan 
Vingängsjön och Höljes omfattas av fem vattenförekomster (Klarälven ns 
utloppskanal från Höljes kraftstation, SE674668-373755; Klarälven ns. Örån, 
SE674799-133203; Klarälven ns. Tåsan, SE674337-133316; Klarälven ns. Lettan, 
SE674069-133642; Klarälven ns. Näckån, SE673614-134029). Samtliga 
vattenförekomster har miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2027, där 
konnektivitet och flödesregleringar ska åtgärdas till 2021/27. Statusklassningen är 
under revidering, men då inga eller få åtgärder har genomförts för att uppnå 
normen kommer åtgärdsbehovet vara oförändrat. 
 

3.6 Befintliga anläggningar/lämningar 
Under 1800-talet blev Klarälven allmän flottled  och för att underlätta för timrets 
framfart rensade man älven på block och större sten, tog bort ö-strukturer, 
kanaliserade och stängde av sidofåror. Dessa åtgärder har lett till att denna del av 
Klarälven har en begränsad vattenhushållande förmåga och därför känslig för 
både låga och höga flöden. Även om själva rensningarna upphörde för länge sedan 
avlystes inte Klarälven som allmän flottled förrän under mitten av 1990-talet. Idag 
kan man därför fortfarande se flera lämningar från flottningen i form av stora 
uppschaktade sten- och grusvallar längs stränderna, stora timmeravlägg bestående 
av grus från älven samt konstruktioner i form av stenskodda slänter och kallmurar.  
  

3.7 Tidigare naturvårdsåtgärder 
Sedan flottningen avlystes har det genomförts en del åtgärder i den här delen av 
älven för att återställa den till ett mer naturligt tillstånd. Under 2004-2005 
restaurerades älven i syfte att framförallt öppna flera av de under flottningsepoken  
stängda sidofårorna, till gagn för framförallt öring och harr. I mycket begränsad 
omfattning genomfördes återutläggning av upprensat stenmaterial. 
 

3.8 Undersökningar och planerade åtgärder 
Undersökningar 
Under 2013-2014 genomfördes en detaljerad transektkartering av älvens 
bottenstruktur, djup och strömförhållanden på hela den nu aktuella sträckan (ca 
120 delsträckor). Resultatet av karteringen visade att det finns stora behov av 
vissa typer av strukturer på vissa delar av sträckan och behov av andra typer av 
material på andra sträckor. Till exempel är avsaknaden av finare material 
(lekgrus), uppenbar i de övre delarna och avsaknaden av större strukturer tydlig i 



 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

 Sida 
SAMRÅDSUNDERLAG 
 

17(30) 
Datum  
2019-11-18 

 
 
   

 
 

17 
 

den nedre. Inventeringen visade också att den mycket viktiga parametern 
”hålrum”, dvs mängden gömslen för fisk och bottenlevande organismer, var 
mycket låg på stora delar av den undersökta delen av sträckan. Utifrån karteringen 
har sedan en expertbedömning gjorts av varje delsträcka och dess kvalitet som 
lax/öringhabitat idag. Bedömningen och klassificeringen har i sin tur använts för 
att beräkna hur mycket lax/öring denna del av älven skulle kunna producera – det 
s.k. lekbeståndsmålet - före och efter restaurering. 
Avsaknaden av material har uppstått pga. den omfattande flottningsrensning som 
genomförts i Klarälven under många decennier. En inventering av schaktvallar på 
sträckan Sysslebäck – Höljes som gjordes i regi av Länsstyrelsen Värmland 2018 
visade att ca 40% av den östra sidan av älven och 70% av den västra hyser 
schaktvallar av olika storlek, vissa uppemot flera hundra meter långa, tio meter 
breda och två meter höga. . 
Då en del av lämningarna efter flottningen kan vara av kulturmiljöhistoriskt värde 
har länsstyrelsens kulturmiljöenhet tagit del av nämnda rensningsinventering , 
inklusive fotografier, samt också själva besiktat det aktuella området. Resultatet 
visar att det inte förkommer särskilt många platser/lämningar som är av stor 
kulturhistorisk betydelse från flottningen. Där sådana ändå hittats ska särskild 
hänsyn visas under restaureringen. 
 
Planerade åtgärder 
Med karteringarna av älvens botten, bedömd habitatkvalitet samt inventeringen av 
schaktvallar och kulturmiljövärden som grund har länsstyrelsen tillsammans med 
konsulten Vattenbruks AB utarbetat en projektplan för restaurering av de 
påverkade sträckorna mellan Vingängsjön och Höljes. Planen är uppdelad med en-
två sidor per planerad åtgärdssträcka (bilaga 1) eller optimeringssträcka (bilaga 2) 
på öster respektive väster sida av älven med kartor, foton, problemtyp, vilken typ 
av konstruktion det handlar om, föreslagen åtgärd, syfte samt den platsspecifika 
åtgärdens påverkan på omgivningarna (leder/stigar, bebyggelse, buller, kanotning, 
friluftsliv, kulturmiljö etc.). De konkreta åtgärderna omfattar framförallt följande 
moment: 

1. Återförande av upprensat sten och blockmaterial på ca 60 delsträckor på 
östra sidan och ca 55 delsträckor på den västra sidan. Den totala volymen  
material som planeras att återföras uppgår till 10 000-tals m3. 

2. Optimering av ca 20 delsträckor i den övre delen av det planerade 
arbetsområdet. Framförallt via utläggning av ca 5000 m3 lekgrus samt ett 
antal hundra block. 

3. Upptag och frakt av lekgrus från den nedre delen av älven i höjd med 
Sysslebäck till den övre delen. Stora volymer lekgrus ligger uppschaktat 
på land som vallar i närheten av det som en gång var 
timmerlagringsplatser, t.ex. på västra sidan direkt nedströms bron i 
Sysslebäck. 
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På grund av älvens storlek och volymen av material som behöver återföras 
kommer arbetet att behöva ske maskinellt. Bedömningen är att det kommer krävas 
två till tre st 30 tons grävmaskiner (figur 7) som arbetar parallellt och samtidigt i 
älven. För transport av material (sten och lekgrus) från de nedre till de övre 
delarna av älven kommer dumpers att behöva användas. Figur 8 illustrerar ett 
exempel på hur det kan se ut efter det att uppschaktad sten återförts till en älv. 
Materialet som en gång låg längs kanterna har blivit en del av älven och älvens 
bredd har ökat något.  
 

Figur 7. Grävmaskin i arbete under länsstyrelsens restaurering av biflödet Halgån 2014 (Foto: 
Tony Sahlberg). 

Figur 8. Exempel på restaurering av ett större vattendrag (Storån i Dalarna) där upprensat 
stenmaterial längs stränderna har återförts till älven och därigenom skapat en något bredare älv 
med mer naturlik prägel och flödesdynamik (Foto: Anders Bruks). 

Före Efter 
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3.9 Skyddsåtgärder under arbetstiden 
• Då bottnarna uteslutande består av sedan lång tid urspolad morän och till 

mycket liten del lera och annat finsediment bedöms åtgärderna inte leda 
till någon betydande grumling. För att ändå minimera risken för grumling 
och för att i största möjlig utsträckning undvika påverkan på de befintliga 
livsmiljöerna planeras åtgärderna utföras under sommarmånaderna då 
flödet och vattennivåerna är som lägst. 

• Läckage av giftiga ämnen såsom tex olja och diesel etc. ska undvikas. Plan 
för att ta om hand eventuellt läckage av tex oljor och bränsle ska upprättas 
före det att arbetet inleds. Utrustning för att samla in eventuellt spill av olja 
etc. ska finnas på plats. 

• Alla maskiner som används under arbete i älven ska ha oljor och 
drivmedel av miljögodkänd typ samt vara utrustade med 
slangbrottsventiler. 

• Arbetsledare och övrig personal ska ha relevant utbildning och erfarenhet 
inom det aktuella sakområdet. 

 

3.10 Dokumentation 
• Före, under och efter arbetet ska samtliga åtgärdssträckor i älven 

fotodokumenteras både via stillbilder och drönare. 

• Använda körvägar ska fotodokumenteras före och efter det att arbetet 
påbörjas/avslutats.  

• Schaktvallar och andra kulturhistoriska lämningar efter flottningen som 
helt eller delvis påverkas ska fotodokumenteras. 

 
3.11 Tidsplan 
Höst 2019: Samråd 
Höst/vinter 2019: Ansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD) samt 
upphandling av entreprenör för åtgärderna. 
Vår 2020: Vattendom från MMD 
Sommar 2020: Genomförande av åtgärder 
Höst 2020: Kontrollbesiktningar och ev. återställning av körvägar etc. 
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4. BEDÖMD MILJÖPÅVERKAN 
 

4.1 Naturmiljö 
Den berörda delen av Klarälven ligger inom ett Natura 2000 område. Älven är en 
av Värmlands mest värdefulla vattendrag på grund av förekomsten av ett 
reproducerande bestånd av glacialrelikt lax, vänervandrande öring, utter samt harr. 
Föreliggande projekt är förenligt med de förutsättningar som bör uppfyllas för en 
gynnsam bevarandestatus enligt bevarandeplanen. De kvarvarande 
flottningslämningarna i Klarälven ligger ej inom något övrigt skyddat område för 
naturvård.  
Planerad verksamhet bedöms påverka naturmiljön i området positivt genom att 
chansen för lax, öring och harr att öka i numerär och uppnå långsiktigt 
livskraftiga  och beskattningsbara bestånd förbättras. Samtidigt som 
omständigheterna för utter och övrig vattenanknuten biologisk mångfald också 
förbättras. 
 

4.2 Landskapsbild 
Strävan är att vid utförandet av restaureringsåtgärderna försöka återställa 
Klarälvens huvudfåra till ett mer naturlikt tillstånd. Tittar man på kartor från 
senare delen av 1800-talet och jämför med idag kan man se att Klarälven hade en 
större utbredning samt innehöll fler öar och småfåror (figur 9), vilket visar att 
älven har flottningsrensats och kanaliserats. Att återskapa ö-strukturer likt de i 
figurerna kommer dock inte att omfattas av den planerade restaureringen då detta 
är ett mycket stort och kostsamt arbete. Snarare är det de strandnära vallar av 
uppschaktad grus, sten och block som syns i figur 10 och 11 som är föremål för 
att återföras till älven.  
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Figur 9. Kartor som visar exempel på hur de öar och sidofåror som en gång fanns har schaktats 
bort och skurits av, varvid älven kanaliserats. 

Figur 10. Rensvallar av olika typ längs Klarälvens norra del. Överst till vänster: stenmaterial 
upptryckt mot och längs stranden. Överst till höger: större block upptryckta mot och längs 
stranden. Nederst: Större schaktvall tryckt några meter upp på land. (Foto: Anders Bruks, Peter 
Belin (nederst)) 
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Figur 11. Pir-liknande strukturer strax nedströms Strängsforsen. Denna typ av strukturer skapar 
bakvatten, saknar både kulturmiljövärde och ekologisk funktion och bör därför integreras i älven 
(Foto: Anders Bruks). 

Klarälvens norra del kommer att få ett mer naturligt utseende efter att planerade 
åtgärder utförts vilket bedöms vara positivt för landskapsbilden. Ambitionen är 
att åtgärderna ska utformas på ett naturliknande sätt och smälta in i det övriga 
landskapet och samtidigt försöka återskapa en bild av älven såsom den en gång i 
tiden såg ut.  
 

4.3 Vattenmiljö och vattenkvalitet 
De föreslagna åtgärderna i Klarälven kommer bidra till att den morfologiska och 
hydrologiska miljökvalitetsfaktorn i vattenförekomsten uppnås. Bottenstrukturen 
och vattenregimen kommer bli mer naturlig då åtgärderna ska utformas för att 
återskapa en naturlig dynamik och flöde. 
Under utförandet av de planerade åtgärderna kommer det ske en viss tillfällig 
grumling. Då älvens botten till stor del utgörs av renspolad morän och inte lera 
eller annat finsediment bedöms dock risken för stor och miljöstörande grumling 
vara liten. För att ändå minimera risken kommer arbetet utföras då älvens 
vattenföring är låg (sommar/tidig höst). 
Påverkan på vattenmiljön bedöms bli positiv då biotopåtgärderna har utförs, 
vilket gynnar både lax, öring, harr och utter. Dessutom ökar förutsättningarna för 
att nå målsättningarna om GES i de berörda vattenförekomsterna.. Temporär 
grumling av vattnet kommer att uppstå men bedömningen är att det inte är mer än 
under en normal vårflod eller kraftigt regn.  
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4.4 Vattenlevande fauna 
Det aktuella projektet  i Klarälven utgör en del av en rad naturvårdsåtgärder som 
har och som planeras utföras för att gynna de naturvärden som finns i och runt 
Klarälven. En restaurering av Klarälvens övre del efter flottningsrensningen skulle 
innebära att arealen högkvalitativt lek och uppväxtområde för lax, öring och harr 
ökar, och därigenom öka möjligheten för att laxens numerär ökar och på sikt når 
lekbeståndsmålet. Det skulle även medföra att möjligheterna för en 
återkolonisering av flodpärlmusslan i älvens huvudfåra ökar. Dessutom kommer 
arealen bottenyta att öka markant vilket kommer ge en positiv effekt på 
produktionen av olika typer av bottenfauna.  
Föreslagna åtgärder i norra Klarälven bedöms påverka fisken i området positivt 
då större arealer högkvalitativa strömvattenbiotoper skapas. Detta ökar 
förutsättningarna för en bättre och större livsmiljö för både älvens bestånd av lax, 
öring och harr, men även dess bestånd av utter samt bottenfauna. Åtgärderna 
skapar även bättre förutsättningar för att även flodpärlmusslan på sikt ska kunna 
återkolonisera huvudfåran.  
 

4.5 Sportfiske 
De längs sträckan berörda fiskevårdsområdesföreningarna (N. Finnskoga FVOF 
samt Sysslebäcks FVOF) har sedan flera år i sina regler beslutat att fiske på vild 
lax i älven är förbjudet, förbudet omfattar dessutom vild öring förutom inom ett 
begränsat fångstfönster. Då ett av målen med de planerade restaureringarna är att 
bestånden av lax, öring och harr ska öka finns möjligheten att på sikt upplåta ett 
fiske på vild lax i älven, något som pga. laxens hittills låga numerär inte varit 
möjligt på flera decennier. Ett exklusivt fiske på vild lax i denna centrala del av 
Sverige skulle locka sportfisketurister från en mycket stor del av både Sverige och 
Norge, och därmed bidra till en positiv landsbygdsutveckling i regionen. På de 
möten som hållits mellan länsstyrelsen och fiskevårdsområdesföreningarna längs 
älven (via samförvaltningsorganet Klarälvens fiskeråd) för att diskutera de 
planerade restaureringarna har samtliga FVOF ställt sig positiva till åtgärderna. 
Under åtgärdernas själva genomförande kan viss temporär störning av 
fiskemöjligheterna i älven komma att uppstå. Via tex grumling eller att 
maskinerna som behövs för att lägga ut sten och block tillfälligt upptar visst 
utrymme.  
Resultatet av åtgärderna som sådana bedöms förutom att öka mängden fisk även 
ge fler och bättre fiskeplatser längs den berörda delen av älven. Sådana 
fiskeplatser som redan idag är identifierade och särskilt uppskattade kommer att 
lämnas orörda. 
Planerade åtgärder bedöms påverka friluftsliv och fiske positivt genom att 
förstärkta lax, öring och harrbestånd skapar underlag för landsbygdsutveckling 
via ökad sportfisketurism. Hänsyn ska visas till särskilt populära fiskeplatser 
längs den berörda sträckan. 
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4.6 Kulturmiljö 
Timmerflottningen har varit en betydelsefull verksamhet i området. För att 
underlätta för timrets väg nedför älven användes både handkraft och maskiner för 
att rensa älven på grus, sten, block och i vissa fall hela öar. Synliga spår av denna 
aktivitet är främst de schaktvallar som är utbredda längs en stor del av den 
aktuella sträckan. Den inventering av schaktvallar och övriga flottningslämningar 
som gjordes på uppdrag av länsstyrelsen 2018 visade att ca 70% av strandlängden 
på den östra och 40% av strandlängden på den västra sidan av älven hyser 
lämningar av uppschaktat stenmaterial. Dessa vallar saknar något större 
kulturhistoriskt värde och är allmänt förekommande (figur 14). Efter 
fotodokumentation kan därför dessa återföras till älven. På vissa platser finns mer 
tydliga strukturer/anläggningar i form av stenskodda och armerade 
stenslänter/ledarmar, vilka bör lämnas orörda (figur 12, 13). Några enstaka av de 
vanligt förekommande enklare schaktvallarna bör dock även de, för att på ett 
sammanhållet vis belysa denna industriella epok, lämnas helt eller delvis orörda.  

Figur 12. Exempel på lämningar från flottningsepoken som är av kulturhistorisk betydelse och 
som bör lämnas orörda. Till vänster: Stenskodd kant med järnbeslag. Till höger: Kallmur. (Foto: 
Anders Bruks)  
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Figur 13. Anlagd stenslänt/ledarm som är av kulturhistoriskt värde och därför bör lämnas orörd 
(Foto: Björn Wallbom).  

Figur 14. Typisk och vanligt förekommande schaktvall bestående av grus och sten. Dessa vallar 
saknar större kulturhistoriskt värde och kan därför efter fotodokumentation återföras till älven 
(Foto: Anders Bruks). 

Övriga kulturmiljövärden i området består framförallt av lämningar från äldre 
bosättningar t.ex. fäbodar och torp. Dessa ligger dock inte i anslutning till älven 
och kommer följaktligen inte att direkt påverkas av att stenmaterialet återförs. 
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Däremot kan sådana lämningar riskera att påverkas indirekt av transporter med 
material och maskiner till och från älven. När körvägarna planeras kommer därför 
dessa lämningar att tas hänsyn till.   
De planerade åtgärderna bedöms inte ha någon negativ påverkan på de 
kulturmiljövärden som pekats ut som värdefulla och som bör lämnas orörda, 
förutsatt att det vidtas försiktighetsåtgärder vid arbete i närheten av dessa 
utpekade kulturmiljövärden.  
 

4.7 Bebyggelse och vägar 
Det ligger ett flertal hus längs älven på båda sidor, men mycket få av dessa ligger 
nära älven och i anslutning till själva arbetsområdet. Ingen bebyggelse eller väg 
finns i direkt anslutning till själva schaktvallarna. Däremot kan vissa vägar och i 
viss mån även bebyggelse att tillfälligt påverkas under den tid som arbetet pågår 
och av de transporter av maskiner och material som behöver ske till och från 
älven. 
De föreslagna åtgärderna beräknas inte medföra någon påverkan på 
omkringliggande bebyggelse och vägar. I de fall vägar behöver användas för 
transport av maskiner och material kommer dessa att tillsammans med 
väghållaren besiktas före och efter åtgärd, samt vid behov återställas av 
verksamhetsutövaren.   
 

4.8 Flöden och vattenstånd 
När sten, block och återförs ett vattendrag i syfte att restaurera älvbottnarna till 
gagn för fisk och övrig biologisk mångfald pressar det tillförda materialet 
samtidigt undan samma volym vatten. Detta kan i mindre vattendrag medföra att 
vattennivån ökar och att risken för översvämning i låglänt terräng ökar. I 
Klarälvens fall bedöms denna ökning vara av marginell betydelse då dels 
mängden material som planeras tillföras inte är av den kvantiteten att det påverkar 
en så stor älv som Klarälven i någon större utsträckning, dels att älvens kanter 
mestadels är branta och dels att älvens vattennivå alltigenom överskuggas av både 
regleringen av älven via Höljes kraftverk och de stora flöden som uppstår under 
tex kraftig nederbörd och vår/fjällflod. Snarare förväntas åtgärderna minska 
risken för översvämningar nedströms då älvens vattenhushållande förmåga 
kommer öka efter restaureringen. Den ökade vattenhushållande förmågan 
förväntas även och inte minst minska risken för att partier av älven torrläggs 
under perioder med lite nederbörd och låga flöden. 
De planerade åtgärderna bedöms inte öka risken för översvämningar längs älven 
då den marginella höjningen av medelvattenståndet som kan uppstå då material 
tillförs älven alltigenom överskuggas av den normala flödesvariationen under 
året samt inte minst av regleringen av älven. Åtgärderna bedöms däremot minska 
risken för att delar av älven torrläggs under lågflöden. 
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4.9 Hantering av massor och avfall 
Förutom de massor som kommer hanteras i samband med själva restaureringen, 
dvs då schaktvallarna med sten och grus ska återföras till älven, kommer inte 
projektet medföra någon annan hantering av massor.  De massor och avfall som 
högst eventuellt ändå kommer att uppkomma i samband med åtgärderna ska  
hanteras i enlighet med gällande regler och förordningar.  I viss omfattning 
kommer transporter av material behöva ske i samband med åtgärder.  
Utöver den hantering av material/massor som utgör själva grunden för de 
planerade åtgärderna bedöms påverkan på miljön med avseende på 
masshantering i samband med åtgärderna bli mycket begränsad. 
 

4.10 Förorenade områden 
Inga kända förorenade områden finns inom arbetsområdet. 
Då inga kända förekomster av förorenade områden finns längs åtgärdssträckan 
bedöms de planerade åtgärderna inte påverka, eller påverkas av, förorenade 
områden. 
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5. SAMMANSTÄLLD BEDÖMD MILJÖPÅVERKAN 
5.1 Sammanställning av hur de föreslagna åtgärderna förväntas 
påverka miljön i området. 
 

Tabell 2. Tabell över sammanställd bedömd miljöpåverkan 

Aspekt Kommentar/Bedömning 

Naturmiljön Planerad verksamhet bedöms påverka 
naturmiljön i området positivt genom att 
chansen för lax, öring och harr att öka i 
numerär och uppnå långsiktigt livskraftiga  
och beskattningsbara bestånd  förbättras. 
Samtidigt som omständigheterna för utter och 
övrig vattenanknuten biologisk mångfald också 
förbättras. 

Landskapsbild Klarälvens norra del kommer att få ett mer 
naturligt utseende efter att planerade åtgärder 
utförts vilket bedöms vara positivt för 
landskapsbilden. Ambitionen är att åtgärderna 
ska utformas på ett naturliknande sätt och 
smälta in i det övriga landskapet och samtidigt 
försöka återskapa en bild av älven såsom den 
en gång i tiden såg ut. 

Vattenmiljö och 
vattenkvalitet 

Påverkan på vattenmiljön bedöms bli positiv 
då biotopåtgärderna har utförs, vilket gynnar 
både lax, öring, harr och utter. Dessutom ökar 
förutsättningarna för att nå målsättningarna 
om GES i de berörda vattenförekomsterna.. 
Temporär grumling av vattnet kommer att 
uppstå men bedömningen är att det inte är mer 
än under en normal vårflod eller kraftigt regn. 
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Vattenlevande fauna Föreslagna åtgärder i norra Klarälven 
bedöms påverka fisken i området positivt då 
större arealer högkvalitativa 
strömvattenbiotoper skapas. Detta ökar 
förutsättningarna för en bättre och större 
livsmiljö för både älvens bestånd av lax, öring 
och harr, men även dess bestånd av utter samt 
bottenfauna. Åtgärderna skapar även bättre 
förutsättningar för att även flodpärlmusslan på 
sikt ska kunna återkolonisera huvudfåran.  

Friluftsliv och fiske Planerade åtgärder bedöms påverka friluftsliv 
och fiske positivt genom att förstärkta lax, 
öring och harrbestånd skapar underlag för 
landsbygdsutveckling via ökad 
sportfisketurism. Hänsyn ska visas till särskilt 
populära fiskeplatser längs den berörda 
sträckan. 

Kulturmiljö De planerade åtgärderna bedöms inte ha 
någon negativ påverkan på de 
kulturmiljövärden som pekats ut som 
värdefulla och som bör lämnas orörda, 
förutsatt att det vidtas försiktighetsåtgärder 
vid arbete i närheten av dessa utpekade 
kulturmiljövärden. 

Bebyggelse och vägar De föreslagna åtgärderna beräknas inte 
medföra någon påverkan på omkringliggande 
bebyggelse och vägar. I de fall vägar behöver 
användas för transport av maskiner och 
material kommer dessa att tillsammans med 
väghållaren besiktas före och efter åtgärd, 
samt vid behov återställas. 

Flöden och vattenstånd De planerade åtgärderna bedöms inte öka 
risken för översvämningar längs älven då den 
marginella höjningen av medelvattenståndet 
som kan uppstå då material tillförs älven 
alltigenom överskuggas av den storskaliga 
regleringen av älven (dygns/korttids- och 
årsbunden reglering). Åtgärderna bedöms 
däremot minska risken för att delar av älven 
torrläggs under lågflöden. 
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Hantering av massor/avfall Utöver den hantering av material som utgör 
själva grunden för de planerade åtgärderna 
bedöms påverkan på miljön med avseende på 
masshantering i samband med åtgärderna bli 
mycket begränsad. 

Förorenat område Då inga kända förekomster av förorenade 
områden finns längs åtgärdssträckan bedöms 
de planerade åtgärderna inte påverka, eller 
påverkas av, förorenade områden. 

 

5.2. Frågan om betydande miljöpåverkan 
 
Länsstyrelsen Värmlands bedömning av de planerade restaureringsåtgärderna är 
att det inte utgör någon betydande negativ miljöpåverkan. Detta ställningstagande 
motiveras av att: 
 

1. Restaureringen följer de åtgärder som beslutats vara nödvändiga för att 
långsiktigt skydda och förstärka de arter och miljöer som pekats ut i den 
aktuella förvaltningsplanen för Natura 2000-området Klarälven, övre 
delen. 

2. Åtgärderna är nödvändiga för att på sikt uppnå EU:s ramdirektivs krav om 
god morfologisk status i de på sträckan berörda vattenförekomsterna. 

3. Åtgärderna avser återställning av en tidigare rensad flottled till ett mer 
naturliknande förhållande, vilket enligt flottningslagen ska återställas efter 
upphörd flottning (8 kap 82 § Lag (1919:426) om flottning i allmän 
flottled). 

4. Grumlingseffekterna bedöms bli små då arbetet dels kommer utföras 
under lågflödesperioder, dels att älvbottnen mestadels består av urspolad 
morän och dels att arbetet till liten del kommer omfatta grävarbete i 
bottnarna 

5. Värdefulla kulturmiljöer kommer undantas från åtgärd. 
6. Särskilt viktiga sportfiskeplatser kan undantas från åtgärd. 
7. Vid behov kommer återställning av vägar som behövs för transport av 

material och maskiner till och från älven ske efter avslutat arbete. 
8. Risken för översvämning av låglänta delar på grund av restaureringen är 

liten. De förhöjda vattennivåer som möjligen kan uppstå på vissa särskilt 
låglänta delar överskuggas alltigenom av älvens naturliga 
vattenståndsvariation samt den storskaliga regleringen av älven. 
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