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Teknisk beskrivning, förbättring av biotopvård i Acksjöälven 

(SE666926–137587) Hagfors kommun 

 
1. Inledning 

Acksjöälven är ett litet avrinningsområde med en sjö inom hela området, 

Acksjön. Sjön avvattnas av Acksjöälven, även kallad Kvarnälven, som 

rinner ut i Klarälven ca 10 km söder om Ekshärad. Några bäckar rinner ner i 

sjön, varav Brudgumsbäcken och Sätterbäcken är några av de större. 

Området domineras av barrskog i olika åldrar, med inblandning av 

våtmarker. Skogen är relativt hårt brukad med stora arealer ungskog.  

Från sitt utlopp från sjön är älven strömmande den första sträckan. 

Biotoprestaurering har utförts på vissa sträckor för ca 10 år sedan, dock har 

inga höljor skapats för att hushålla med vattnet under torra perioder. 

Vattenföringen är ett problem med den tappning som råder. De delar av 

älven som rinner över myrmark är lugnflytande och ganska djupa. Bristen 

på block och död ved i de lugnare partierna är påfallande. Fina strömpartier 

finns i nedre delarna och för älven ner mot sitt utflöde i Klarälven. Dessa 

partier är biotoprestaurerade och består av sten och blockmaterial. Även på 

dessa partier saknas dock djuphålor och grov död ved som kan fungera som 

refuger under torra perioder och under vintern. Den sista delen av älven 

rinner genom det lilla samhället Bergsäng. I anslutning till detta finns även 

mindre områden av angränsande jordbruksmark. Marken flackar ut och 

älven har skurit ner i marken och orsakar en del erosion vid högflöden. 

Problemet beror på att älven rätades under flottningstiden. Meanderslingor 

försvann vilket ledde till att det blev högre hastighet på vattnet med ökad 

erosionskraft. Detta gör att lekområden nedströms erosionsområdet slammas 

igen av finkornigt material. Älven rinner under en landsväg och just där 

finns ett naturligt fall som klassas som partiellt hinder för lax och öring. Vid 

rätt flöde och rätt storlek på fisken så tar de sig dock förbi fallet.  

Klarälvens vattenråd har genomfört ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan 

för området, med målet att miljökvalitetsnormen för vatten skulle uppnås. I 

arbetet identifierades att det största miljöproblemet för Acksjöälven 

(SE666926-137587) är bristande konnektivitet och förändrad hydrologi 

(kvalitetsfaktorerna Konnektivitet och Hydrologisk regim). Sjön har varit 

reglerad med en gammal flottningsdamm som på senare tid användes inom 

kraftindustrin som regleringsdamm. Dammägaren Fortum fick tillstånd att 

riva ut Acksjödammen, och detta genomfördes under augusti 2017. Ett 

annat problem i systemet är rensade biotoper i vattendraget, som är en 

konsekvens av flottningsepoken. I denna tekniska beskrivning redogörs för 

vilka biotopvårdande åtgärder som behöver genomföras för att 
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kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd ska uppnå god status, vilket kommer 

att medverka till att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status.  

 

 
Figur 1. Acksjöälven. Delar av älven är restaurerad men det behöver 

förbättras så att det finns bra habitat även vid lågflöden. 
 

 

 
Figur 1. Översiktskarta med utsnitt av åtgärdsområdet i Acksjöälven. Röda områden 

(områden 1, 2 och 4)= maskinell och manuell biotopvård. Svart område (område 3)= 

tillförsel av död ved och uppluckring av stenpäls på övre delen, manuellt arbete 
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2. Områdesbeskrivning 

Från sitt utlopp från sjön är älven strömmande den första sträckan. 

Biotoprestaurering har utförts på vissa sträckor, dock har inga höljor skapats 

för att hushålla med vattnet under torra perioder. De delar av älven som 

rinner över myrmark är lugnflytande och ganska djupa. Bristen på block och 

död ved i de lugnare partierna är påfallande. Fina strömpartier för älven ner 

mot sitt utflöde i Klarälven. Dessa partier är biotoprestaurerade och består 

av sten och blockmaterial. Även på dessa partier saknas dock djuphålor som 

refugier under torra perioder och under vintern. Den sista delen av älven 

rinner genom det lilla samhället Bergsäng. I anslutning till detta finns även 

mindre delar av jordbruksmark. Marken flackar ut och älven har skurit ner i 

marken och orsakar en del erosion vid högflöden. Problemet beror på att 

älven rätades under flottningstiden. Meanderslingor försvann vilket ledde 

till att det blev högre fart på vattnet. Detta gör att lekområden nedströms 

erosionsområdet slammas igen av finkornigt material. Älven rinner under en 

landsväg och just där finns ett naturligt fall som klassas som partiellt hinder 

för lax och öring. Vid rätt flöde och rätt storlek på fisken så tar de sig dock 

förbi fallet.  

 

År 2011 upptäcktes att Klarälvslax troligtvis gått upp i Acksjöälven och lekt 

nedströms fallet. Lax i åldersklasserna 0+ och >0+ fångades under två års 

tid, med en övervikt på 0+. Tätheterna var högre för lax än för öring vid 

lokalen. Lax fångades under år då vattenflödet var medelstort, och senaste 

året lokalen elfiskades var vattenföringen låg och ingen lax fångades. Älven 

hyser även en stam av stationär öring som kan vara rest av en sjölevande 

och nedströmslekande öringstam. Enligt Cederström 1895 fanns det öring i 

Acksjön vid den tidpunkten, och det var en nedströmslekande stam. Dock 

planterades gädda ut i sjön under 1930-talet. 

 
Tabell 1. Hydrologi (modellerad naturlig) och markanvändning i Acksjöälven 

(www.vattenwebb.smhi.se). 

Namn Acksjöälven 

Kommun Hagfors 
Avrinningsområdets 
storlek (km²) 

30,2 

Medelvattenflöde 
(m³/s) 

0,37 

Medellågvattenflöde 
(m³/s) 

0,02 

Medelhögvattenflöde 
(m³/s) 

2,26 

Sjöandel % 4,1 
Skogsmark % 93,5 
Jordbruksmark % 0,75 
Mosse % 1,3 
Semiurbant % 0,3 
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3. Metod 

Arbetet kommer att ske med hjälp av bandburen grävare i storlek 14-19 ton, 

maskinklass 21.1322 - 21.1323, i de områden där marken klarar av en 

maskin med transport. I övriga områden ska manuellt arbete ske, detta enligt 

Hartijokimetoden. Djuphålor ska grävas upp och trösklar ska anläggas på de 

platser där detta behövs. Ved ska läggas i vattnet, i riklig mängd. Arbete 

kommer att ske då det är lågflöde i älven, under perioden juni-augusti 2018. 

Det maskinella arbetet kommer att utföras av en kunnig och erfaren 

maskinförare, ledd av en kunnig arbetsledare.  

 
Tabell 2. Biotopvårdssträckor och  bedömd storlek på åtgärdsområden.  

       

Sträcka Längd 
m 

Åtgärdsplatser m2 Summa 
m2 

Övrigt Fastighet 

1 90 5 6 30 Kluster av 
block, 
tröskling 

Byn 1:227 
Bergsäng 
1:221 

2 500 25 6 150 Kluster av 
block, 
tröskling, 
djuphålor 

Ämtbjörk 
1:246, 
Bergsäng 3:1 

3 450 0 100 100 Bara död ved, 
uppluckring av 
stenpäls 

Sälje 1:2, 
Bergsäng 3:1 

4 600 30 6 180 Djuphålor, 
tröskling 

Sälje 1:2, 
Bergsäng 3:1 

Summa 1640 60   460     

 

 

4. Restaureringsplan för delsträckor 

 

Sträcka 1 

Sträckan längst ner mot utloppet i Klarälven, den sista strömsträckan där lax 

har fångats vid elfisken. Efter denna kommer ett parti med lugnflytande 

vatten. Här skall block läggas i och befintliga block flyttas på i älven för att 

åstadkomma kluster. Trösklar och djuphålor ska skapas. Trösklar finns till 

en del men uppströms dessa finns bara ”naken” botten utan ståndplatser och 

gömslen. Lekområden som finns ska luckras upp och eventuellt ska mer 

lekgrus tillföras vattendraget. Grus finns kvar i området sedan förra 

biotopvården då den aldrig blev använd. Död ved ska tillföras älven. Arbetet 

kommer att ske med grävmaskin och till en viss del för hand på de platser 

där det är svårt att komma åt med maskin.  
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Bild 1. Bilder från sträcka 1. 

 

Sträcka 2 

En tidigare biotopvårdad sträcka med strömmande vatten. Här ska trösklar, 

djuphålor och kluster av block skapas då det är en stor avsaknad av dessa. 

Älven är grund på grund av schaktning under flottningstiden. De block och 

sten som ska användas kommer att tas från botten samtidigt som de djupare 

partierna skapas. Vid låga flöden är det mycket lite vatten i älven, och fisk 

behöver gömslen och refugier att använda under dessa tider. Länsstyrelsens 

elfiskelokal (Säljeheden) är på denna sträcka. Arbetet kommer att utföras 

med både maskin och manuellt arbete. 
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Bild 2. Bilder från sträcka 2. 

 

Sträcka 3 

En mer lugnflytande sträcka med strömmande partier längst uppströms. De 

strömmande sträckorna består av lekområden med stenpäls. Den 

lugnflytande delen består av helt naken sandbotten. Inga gömslen eller 

ståndplatser finns på sträckan. Lekområdena ska luckras upp och förses med 

stockar och eventuella block som kan höja vattenytan och få mer ström på 

vattnet, och med det syresätta rom bättre. Den lugnflytande delen kommer 

att förse med stora mängder död ved. Denna ska läggas så att strömmen kan 

styras under stockar och därmed gräva djupare hålor i sandbotten på naturlig 

väg. Älven är djupare här än på de strömmande partierna så ståndplatser 

behövs för att få ett område dit öringen kan vandra under torra perioder. Allt 

arbete kommer att ske manuellt. 

 

 
Bild 3. Sträcka 3, lugnflytande delen. 
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Bild 4 Lekområden med stenpäls i sträcka 3. 

 

Sträcka 4 

Sträckan längst uppströms mot dammen i sjön. Här är avsaknaden av djupa 

hålor påtaglig. Vid låga flöden rinner det bara några rännilar mellan stenarna 

och ståndplatser för fisk saknas under dessa tider. Här ska djuphålor grävas 

och trösklar skapas för att få refugier och ståndplatser. Vid grävning 

kommer troligtvis naturligt lekgrus fram i dagen. Den sten och de block som 

grävs upp kommer att användas för att skapa trösklar och kluster. Arbetet 

kommer att utföras med maskin. 

 

 

 
Bild 5. Bilder från sträcka 4. 
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5. Markägare och fastigheter 

Tio fastigheter har mark intill Acksjöälven, varav fem berörs av de 

biotopvårdande åtgärder som ska genomföras (figur 2). Intyg om rådighet 

från markägarna har inhämtats där de medger tillstånd till Länsstyrelsen att 

genomföra åtgärden (Tabell 3 och Bilagor A-D). 
 

Tabell 3. Ingående fastigheter och dess ägare. 

Fastighet Namn Adress Postnummer Postort 

Byn 1:227 Monica 
Andersson 

Nästorp, 
Speltorp 1 

68392 Hagfors 

Ämtbjörk 
1:246 

Erik Haglund Emtbjörk, 
Gärdet 

68392 Hagfors 

Bergsäng 
1:221 

Hagfors 
kommun 

Dalavägen 
12 

68330 Hagfors 

Bergsäng 
3:1 

Bergvik skog Trotzgatan 
25 

79171 Falun 

Sälje 1:2 Bergvik skog Trotzgatan 
26 

79171 Falun 

 

 

 
Figur 2. Fastigheternas fördelning längs älven, med markering av de som berörs av 

åtgärden. 

 

 

6. Påverkan 

För att i största möjliga mån undvika grumling kommer arbete ske under 

perioder med lågt flöde. Dock kommer ofrånkomligen en viss men temporär 
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grumling av vattendraget ske nedströms arbetsområdena. Då lugnflytande 

sträckor finns på tre områden kommer mycket av det finpartikulära 

materialet att deponeras på dessa platser. I skyddssyfte kommer även stora 

buntar med granris läggas ned i vattendraget nedströms respektive 

arbetsområde.   

Inga kulturlämningar kommer att användas eller skadas under åtgärdernas 

genomförande. De block som finns i älven kommer att användas för de 

åtgärder som planeras. Älven är inventerad med avseende på 

kulturlämningar 2011 (projektet VaKul), och underlaget kommer att 

användas i arbetet för att undvika skador på kulturlämningar. Ett gemensamt 

fältbesök längs Acksjöälven genomfördes hösten 2015 med vattenmiljö och 

kulturmiljö för att diskutera avvägningar i hänsyn mellan de olika 

intressena. 

7. Samråd 

13 november 2015 genomfördes ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i 

Örebro län i samband med att Fortum genomförde samråd för 

tillståndsansökan om utrivning av Acksjödammen. Därefter presenterades 

de planerade åtgärderna vid ett öppet samråd 26 november i Bergsäng skola. 

Sökanden valde att avvakta med anmälan om åtgärd tills dess att utrivning 

av Acksjödammen var genomförd. 

 

 

Bilagor 

Bilaga A Rådighetsintyg Ämtbjörk 1:246 

Bilaga B Rådighetsintyg Sälje 1:2, Bergsäng 3:1 

Bilaga C Rådighetsintyg Byn 1:227 

Bilaga D Rådighetsintyg Bergsäng 1:221 

Bilaga E Samrådsunderlag från 2015 


