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Hej! 
 
Ni får detta brev då ni enligt Lantmäteriets aktuella förteckning äger mark 
som ligger i, eller i direkt anslutning till, ett område av norra Klarälven som 
är aktuellt för att restaureras. Skälet är de rensningar av älvens botten från 
sten, block och grus som gjordes under förra seklet för att underlätta för 
timmerflottningen på älven. Flottningen är avlyst sedan länge men de skador 
som verksamheten orsakade i älven finns fortfarande kvar. Länsstyrelsen 
Värmland har för avsikt att påbörja restaureringen på en sträcka om totalt 
cirka 25 km mellan Sysslebäck och Höljes under sommaren 2020. 

Konkret innebär restaureringen att man till älven och med maskinell hjälp 
återför sten och grus som schaktats upp i vallar längs Klarälvens stränder, 
samt att man på ställen där särskilt och viktigt stenmaterial saknas tillför 
detta till älven.  

Syftet med restaureringen är att väsentligt förbättra livsmiljöerna för lax, 
öring, harr och utter men även för övrig biologisk mångfald i älven. Ett 
viktigt syfte är också att skapa bättre förutsättningar för intressen kopplade 
till friluftsliv, sportfiske och inte minst landsbygdsutveckling i denna del av 
Värmland.  

Restaureringens målbild är att sträckan så långt det är möjligt ska återfå sin 
ursprungliga bottenprägel med naturligare strömbilder, minska risken för att 
delar torkar ut vid lågflöden samt att skapa fler och bättre uppväxtmiljöer för 
fisk och annan vattenfauna. Restaureringen planeras att pågå under perioden 
juli – augusti 2020 och sannolikt behöver den fortsätta under samma period 
2021.  

Då åtgärderna framförallt berör schaktvallarna, som finns närmast 
stränderna, kommer produktiv skogsmark, bebyggelse eller vägar inte att 
påverkas negativt. 

Eftersom vattenverksamhet av det planerade slaget kräver tillstånd från 
Mark- och miljödomstolen skickade Länsstyrelsen in ansökan om tillstånd 
till domstolen den 20 december 2019. Där anhåller Länsstyrelsen bland annat 
om att få använda den rätt som staten har att till gagn för miljö- och 
fiskeintresset för att genomföra restaureringsåtgärderna. Detta betyder att om 
tillstånd ges från domstolen så kommer restaureringen att genomföras på de 
berörda ytorna.  
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För att få in synpunkter och för att i möjligaste mån anpassa åtgärderna höll 
Länsstyrelsen ett öppet undersökningssamråd den 2 december i 
kommunhuset i Sysslebäck samt har även genomfört möten med berörda 
fiskevårdsområdesföreningar.  

Vi sätter stort värde i att restaureringen sker i god samverkan och dialog med 
berörda markägare. Som en förlängning till det öppna samrådet och dialogen 
med fiskevårdsområdesföreningarna går nu därför även detta brev ut till alla 
privatpersoner och företag som äger mark längs älven och som omfattas av 
de planerade åtgärderna.  

Syftet med brevet är att informera om den planerade restaureringen, att 
ansökan till miljödomstolen är insänd, var ni kan hitta och läsa ansökan och 
planer, att Länsstyrelsen står till förfogande för att svara på frågor kring 
projektet samt att vi gärna ser att ni meddelar oss om det är något särskilt på 
er mark som ni anser bör visas särskild hänsyn till under arbetet. Det kan till 
exempel vara ett badställe, en speciell fiskeplats eller ett vattenuttag. 

För att delge oss information om vad, var och varför ni önskar att särskild 
hänsyn tas samt vilket fastighetsnummer som avses ser vi gärna att ni 
skickar det senast den 1 mars 2020 via e-post eller brev till: 
 
Länsstyrelsen Värmland 
Att: Pär Gustafsson 
Miljöanalys 
651 86 Karlstad 
 
E-post: par.gustafsson@lansstyrelsen.se  
 
Om ni har frågor så kan ni enklast nå oss via e-postadressen ovan. 
Per telefon är det främst klockan 09:00-15:00, måndag till fredag, via 010-
224 74 40.   

Ansökningshandlingarna, inklusive beskrivningar och kartor över 
åtgärdssträckor och berörda ytor, kan hämtas här: 
www.lansstyrelsen.se/varmland/djur/fiske/restaurering-klaralven.html 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Pär Gustafsson 
Sakkunnig fiskbiolog och projektledare 

 

Restaureringsprojektet bekostas av EU-medel från Interreg-projektet ”Två 
länder – én elv” samt Havs- och vattenmyndigheten. 


