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Sammanfattning 

Gullspångsälvens vattenråd har gett Tomas Jansson, Kräftmannen AB uppdraget att ta fram ett lokalt 

åtgärdsprogram för Saxens tillflöden. Åtgärdsprogrammet redogör för hur tillflödena ser ut, 

fiskbeståndens status och vilka behov som finns samt kostnader som omger dessa. Totalt 10 elfisken 

har genomförts för att undersöka fiskpopulationen. En undersökning med eDNA har genomförts i 

Saxen för att undersöka förekommande fiskarter. Saxen omges av ett rykte att det ska hysa den 

ovanliga arten asp. Vi har även genomfört en DNA-analys på fiskrom då vi i slutet av april noterade en 

omfattande lek med id i Dammälvens mynning i Saxen. Vi ville undersöka om asp fanns med bland 

idarna. Vi har inte kunnat påvisa att asp förekommer i Saxen med hjälp av eDNA och DNA-analyser av 

fiskrom.  

 

Glädjande kunde en ny förekomst med flodpärlmussla påvisas i Mörttjärnsbäcken tack vare projektet. 

Tre levande flodpärlmusslor och 3 skal hittades.   

 

I rapporten har Saxens tillflöden delats upp i tre olika delområden för att åskådliggöra åtgärdsförslag, 

kostnader, tillgänglighet, arbetsåtgång och prioriteringar. Dessa sammanfattas kortfattat i tabellen 

nedan. De åtgärder som föreslås är traditionella fiskvårdsåtgärder såsom anläggning av lekbottnar 

enligt Hartijokki modellen, skapa uppväxtmiljöer för 0+ i anslutning till lekbottnarna, tillförsel av död 

ved, manuell biotopvård, utrivning av bäverdammar, byte av vägtrumma, utredningar av fiskpassager 

och maskinella åtgärder. Den totala kostnaden för att genomföra föreslagna åtgärder beräknas till ca 

721 600 kr (exkl. moms). Vissa kostnader har inte tagits med eller är svåra beräkna. Detta framgår i 

de specifika delområdena. En stor kostnad ca 200 000 kr exkl. moms som beräknats är byte av en 

vägtrumma i Dammälven. Denna åtgärd har dock mycket låg prioritet då det visade sig att Dammälven 

går torr vid lågflöde och inte kommer ha önskad effekt. 

 
Sammanfattning av den totala kostnaden, tillgänglighet och prioritet för de föreslagna åtgärderna i resp. delområde.  

Delområde Kostnad 
(kr exkl. moms) 

Åtgärder Prioritet 

Dammälven 578 000 Grävmaskin, byte av 
vägtrumma, utredning 

av fiskpassage mm 

Hög 

Mörttjärnsbäcken 94 500 Grävmaskin, manuella 
åtgärder 

Hög 

Åbengtsbäcken 49 100 Grävmaskin, manuella 
åtgärder 

Mycket låg 

Summa 721 600   

 

OBS. kostnaderna är uppskattade, det kan uppstå oförutsedda utgifter som är svåra att förutse. De 

föreslagna kostnaderna kan ses som en minsta kostnad per åtgärd. 
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Saxen 
Saxen är en djup och näringsfattig (oligotrof) sjö som ingår i Gullspångsälvens vattensystem. Den är ca 

700 ha, belägen strax norr om Saxhyttan. Maxdjupet uppgår till 41,5 meter och medeldjupet är hela 11 

m. Sjöns omsättningstid är ca 1,3 år. Avrinningsområdet om ca 159 km2 har sina källor i norr vid Lilla 

Smalsjön och Dalkarlssjön belägna nära Lersjöfors.  Södra delen av sjön ligger i Örebro län och 

Hällefors kommun medan den norra delen ligger i Värmlands län och Filipstads kommun. 

Avrinningen sker via Saxhytteälven till Agen i norra Torrvarpen. Avrinningen från Saxen är Högsta 

medelhögflöden (MHQ) 5,411 m3/s, Medelvattenföring (MQ) 2,146 m3/s och Lägsta medelvattenföring 

(MLQ) 0,474 m3/s (SMHI Vattenwebb). 

 

Omgivningarna kring Saxen består till största delen av barrskog och myrmarker, närmast Saxen i den 

norra delen finns rikligt med äldre lövskog som är skyddade via Naturvårdsavtal. Skogsbruk med 

flertalet kalhyggen finns i sjöns avrinningsområde, framförallt i den norra delen. Närmast sjön finns i 

norr en golfbana samt en större betesmark. Södra delen av Saxen omges växelvis av löv-, barr- och 

blandskog och jordbruksmark. Bebyggelsen kring södra delen av sjön är relativt tät och består både av 

permanent- och fritidsbebyggelse.  

 

I den södra delen av Saxen som är belägen i Örebro län samt landområdet som angränsar till 

golfbanan, råder fiskeförbud. Fiske i detta område får endast ske av berörda fiskrättsägare. Däremot 

arrenderas och förvaltas den norra delen av Saxen av Hällefors fiskevårdsförening, fiskekort går bl.a. 

att köpa via deras hemsida http://www.hellefors-fiskevardsforening.se/ Där finns även kartor över var 

det är tillåtet att fiska. 

 

Förekommande fiskarter med bland annat hjälp av eDNA 
Det finns inga provfiskeresultat från Saxen men enligt andra uppgifter ska abborre, gädda, mört, 

siklöja, sik, lake, öring, asp, id, elritsa och nors finnas i sjön. I Saxens utlopp, Saxhytteälven, finns ett 

ursprungligt stationärt öringbestånd. I Saxhytteälven förekommer ett relativt stort uppsteg av id under 

lekperioden. Fram tills 1990-talet fanns det flodkräftor i Saxen. Numera förekommer signalkräftor. 

 

Förekomsten av asp är något oklart, uppgifter som ordförande i Hällefors Fiskevårdsförening Inge 

Samuelsson muntligt inhämtat är att asp har fångats i Saxen. Personen i fråga var säker på detta, och 

detta skulle ha skett för ett antal år sedan. 

 

För att försöka få klarhet i om asp förekommer i Saxen samt vilka övriga fiskarter som förekommer 

genomfördes i november 2019 en undersökning med hjälp av eDNA (miljöDNA). Metoden går ut på 

att DNA-spår som fiskarna lämnar efter sig i vattnet analyseras. Spåren kan komma från tillexempel 

avföring, fiskens slem och döda celler från fiskfjäll mm. Genom att filtrera vatten genom ett speciellt 

filter varifrån DNA kan extraheras och analyseras vid ett laboratorium kan man få en lista på 

förekommande arter. Filtrering av vatten från 3 olika lokaler i Saxen genomfördes och filtren 

skickades till Naturhistoriska Riksmuseet som analyserade och sammanställde en rapport.  Tio arter 

identifierades, abborre, nors, mört, gers, braxen, lake, benlöja, färna, id samt gädda. Man fick inte träff 

på asp, öring, sik, siklöja eller elritsa. Detta kan bero på att tätheterna för dessa arter är mycket låga 

och/eller att de 3 provtagningspunkterna inte representerade habitaten som dessa arter förekommer i. 

En ny undersökning bör göras där proverna tas från 8–10 olika lokaler och tas från båt för att få med 

olika djup och fler delar av sjön.  

 

mailto:tomas@kraftmannen.se
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Röda kryssen markerar lokalerna för de 10 elfisken som 
genomförts i projektet under 2019 och 2020 

Vid ett fältbesök 23 april 2020 noterades en omfattande lek av id i Dammälvens mynning i Saxen. För 

att säkra om det förekom lekande asp insamlades ett antal romkorn för DNA-analys. 6 romkorn valdes 

ut där samtliga visade sig vara id. 

Bottenfauna  
De glacialrelikta kräftdjuren Mysis relicta (reliktpungräka) och Bythotrephes cederstroemii (en 

hinnkräfta som saknar svenskt trivialnamn) har påträffats i Saxen. 

Flodpärlmussla 
Länsstyrelsen i Värmland inventerade hela Dammälven 2010. Det var extremt lite vatten vid 

inventeringstillfället vilket gjorde förhållandena mycket bra för att hitta musslor. Man hittade 13 skal 

och 1 levande flodpärlmussla mellan utloppet ur Långban t.o.m. vägbron, uppströms golfbanan. Vid en 

tidigare inventering 1984 återfanns endast skal. Senaste kända dokumentationen av levande 

flodkräftor härrör från tidskriften Värmlands Naturhistoriska förening (NHF) nr 2, 1931.  

 

Inom projektet noterades glädjande en ny lokal med flodpärlmusslor för Värmland, då 3 levande 

flodpärlmusslor konstaterades i Mörtälven i juni 2019, dessutom hittades 3 skal. Fynden är 

inrapporterade i Musselportalen. 

 

Elfiske 
Endast en lokal i Dammälven,”ovan golfbana” 

hade elfiskats i Saxens tillflöden, före detta 

projekt. Elfisken har genomförts vartannat år 

mellan 1998 – 2010, se figur.  Tätheterna har 

varit mycket bra med en rejäl topp 2000 De två 

senaste elfiskena 2008 och 2010 visade dock 

på en negativ utveckling. Tätheterna har vid 

alla tillfällen utom 1998 varit högre jämfört 

med de förväntade, se figur och tabeller nedan. 

1998 var tätheterna 20 ggr högre jämfört med 

de förväntade. Dammälvens ekologiska status 

enligt VIX bedöms vid samtliga fisken som 

God/Hög, med hänsyn till fisksamhället. 

Tyvärr avslutade Länsstyrelsen elfisket. 

 

Inom projektet har ytterligare 10 elfisken 

genomförts i Åbengtsbäcken, Dammälven och 

Mörttjärnsbäcken under 2019 och 2020 (obs 

lokaler är i skrivandets stund inte registrerade i elfiskadatabasen SERS). I Billingkullbäcken och i 2 

lokaler Åbengtsbäcken fångades ingen öring, i Mörttjärnsbäcken (strax före mynning i Saxen) 

fångades endast en öring medan vid de två övre lokalerna var fångsterna betydligt bättre. I 

Dammälven vid mynningen i Saxån fångades förvånande endast två öringar varav en var en 0+ samt 

signalkräfta och elritsa. Vid detta elfiske var vattenståndet högt och genomförandet var besvärligt. 

Förhållandet vid elfisket 2020 var betydligt bättre med låga flöden. Lokalen ”ovan golfbana” visade på 

näst högsta tätheterna med bra produktion av 0+. Detta är anmärkningsvärt eftersom i och i 

anslutning till elfiskelokalen finns mycket begränsat med leksubstrat. Var de leker är oklart. Även i 

uppströmsliggande lokal ”ovan bron” fångades öring 0+ medan i lokalen som ligger längs med 

golfbanan fångades ingen öring trots goda förutsättningar för lek. Endast en signalkräfta och tre 

elritsor fångades i denna lokal. Vi ansåg det anmärkningsvärt att ingen öring fångades. Vi genomförde 

därmed ett översiktligt elfiske i en ca 300 m lång sträcka t.o.m. en damm som ligger längs golfbanan. I 
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den övre delen av sträckan kunde vi påvisa 5–6 öringar. Därmed vet vi att det förekommer öring, om 

än sparsamt, i denna sträcka. Detta motiverar vidare åtgärder för att optimera sträckan.  

 
Tabell1. Visar en sammanställning av elfiskedata från Dammälven, ovan golfbana. 0+ avser årsyngel och >0+ är öringar som är 1 år och 
äldre. Tabellen innehåller medeltätheter (antal individer/100 m2) av öring från respektive fiskelokal. Förv.nölax är förväntad fångst (antal 
individer/100 m2) på respektive lokal och tillfälle. Värdet beräknas med elfisketprotokollet som underlag med en bedömning hur mycket 
öring lokalen bör kunna producera utifrån vattendjup, bredd, substrat, död ved, vattenhastighet mm. VIX-klassificeringen är ett mått på 
vattendragets Ekologiska status utifrån elfiskeresultatet 1 = Hög, 2 = God, 3 = Måttlig, 4 = Otillfredsställande och 5 = Dålig. *I skrivandets 
stund är inte elfisket från 2020 bearbetat i elfiskedatabasen och Förv.nölax och VIX kan inte redovisas förtillfället.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen visar samma sammanställning som ovan men för de övriga nio lokaler som elfiskade 2019 – 2020. * I skrivandets stund är inte 
elfisket från 2020 bearbetat i elfiskedatabasen och Förv.nölax och VIX kan inte redovisas förtillfället.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dammälven, ovan 
golfbana 

Öring 0+ Öring >0+ Tot. antal Förv. nölax VIX-klass 

1998-08-27 0 2,0 2,0 12,27 2 

2000-09-22 211,7 96,7 308,4 15,52 1 

2002-08-09 9,3 47,3 56,6 15,66 1 

2004-08-03 57,2 2,5 59,70 15,52 2 

2006-08-31 1,5 53,1 54,6 15,71 2 

2008-09-07 5,1 21,3 26,4 14,87 2 

2010-08-30 3,3 13,9 17,2 14,87 2 

2020-08-31* 60,5 43,8 104,3 - - 

Lokal Datum Öring 0+ Öring 
>0+ 

Tot. 
antal 

Förv. nölax VIX-
klass 

Åbengtsbäcken, mynning i Saxen 2019-09-25 0 0 0 8,70 1 

Åbengtsbäcken, uppstr småtjärnarna* 2020-08-21 0 0 0 - - 

Dammälven, mynning Saxån 2019-09-25 0,8 0,7 1,5 17,43 3 

Dammälven, ovan bron* 2020-08-31 23,3 9,3  32,6 - - 

Dammälven, golfbana* 2020-08-31 0 0 0 - - 

Mörttjärnsbäcken, upp. v-trumma 2019-09-25 0 2,5 2,5 17,53 2 

Mörttjärnsbäcken, ned grisbo* 2020-08-21 13,0 26,5 39,5 - - 

Mörttjärnsbäcken, utlopp Mörttjärn* 2020-08-21 48,9 20,2 69,1 - - 

Billingkullbäcken, upp Tranhemstjärn 2020-08-21 0 0 0 - - 

Lokalen som elfiskades redan 1998 redovisas i diagrammet. Ett år sticker verkligen ut 
år 2000 var tätheterna mycket höga. Elfisket 2020 var också mycket bra och betydligt 
högre än de förväntade tätheterna. 

mailto:tomas@kraftmannen.se


   

Kräftmannen AB 
 Västansjö 79 686 94 Rottneros I Telefon 0708-290923 I tomas@kraftmannen.se I Org.nr. 559098–0065  

7 
 

Vilka är de förväntade tätheterna på öringbeståndet i Dammälven, ovan golfbana 
Hur mycket öring kan man förvänta att en lokal i Dammälven ska producera? VIX klassificeringen 

ligger till grund för kvalitetsfaktorn fisk, en bedömningsgrund för klassificeringen av ekologisk status, 

utgående från resultaten av genomförda elfisken. Värdet sammanställs av Jon Duberg, SLU från 

databasen för provfiske (elfiske) i vattendrag (SERS). En viktig faktor i VIX-klassificeringen är 

skillnaden mellan faktisk fångst och förväntad fångst av laxartad fisk. Förväntad fångst grundar sig på 

ifyllda data från elfiskeprotokoll och är en bedömning av hur mycket öring lokalen bör kunna 

producera utifrån djup, bredd, substrat, död ved, mm. samt en statistisk jämförelse med andra 

elfiskelokaler.  

 

I tabellen framgår den förväntande totala mängden öring för elfiskade lokaler, under kolumnen 

”Förv. nölax”. Obs, det är inte ovanligt med vattendrag som har 3–4 gånger högre tätheter än den 

framräknande förväntade tätheten eller att tätheterna är betydligt lägre. ”För.nölax” ger dock en 

bra målbild vilka förväntningar man bör ha på produktionen av öring i en viss lokal i Dammälven.   

 

Generellt är fångsterna mycket bra i Dammälven, övre lokal, endast 1 år 1998 var fångsterna lägre än 

de förväntade. Däremot är det endast 2000, 2004 och 2020 som hade bra produktion av 0+ medan 

övriga år har haft relativt klena tätheter. Vid flera tillfällen har fångsterna varit 3–4 ggr högre än 

förväntat, se tabell ovan. Dock är det år 2000 som verkligen sticker ut, då fanns nästan 20 ggr mer fisk 

i lokalen än förväntat. Det tyder på att en stor sjövandrande öring hade gått upp och lekt. Det 

anmärkningsvärda är att där elfiskelokalen är belägen (strax nedströms delningen med Sandbäcken) 

finns ej tydliga lekområden i nära anslutning, snarare tvärt om. Elfiskesträckan är rensad/sprängd 

med ensidig botten. Det verkar dock som om tätheterna hade en negativ utveckling efter 2004 då 

tätheterna för både 0+ och >0+ minskade. Trenden hade brutits vid elfisket 2020 då tätheterna var 

bra och produktionen mycket bra. Detta kan jämföras med elfisket som genomfördes i september 2019 

vid mynningen vid Saxån som endast noterade 2 öringar med tätheten 1,5 öringar/100m2 och de klena 

fångsterna i sträckan där Dammälven passerar längs med golfbanan.   

 
En annan metod för att 

bedöma tätheterna i 

Dammälven är att jämföra 

tätheterna med andra 

elfisken i likartade 

vattendrag. Normala 

tätheter för öring i ett 

vattendrag som 

Dammälven med ett 

avrinningsområde som är 

<100 km2 kan utläsas ur 

tabellen intill.  

 

Percentilintervallen 25 % - 

75 % är normala värden (markerade med fet och understruken stil i tabell 3) dvs. värden mellan 

11,5 – 71,5 öringar/100 m2 kan anses som normala tätheter. T.ex. elfisket 2008 gav totalt 26,4 

öringar/100 m2. Enligt tabellen hamnar det på ca 50 % - percentilen dvs normala värden. Tabellen 

är hämtad ur ”Jämförandevärden från Svenskt Elfiskeregister, Information från Svenskt 

ElfiskeRegister. Nr 1, 2008.” 

 

Percentiler Öring 0+ 
<100 km2 

Öring >0+ 
<100 km2 

Öring totalt 
<100 km2 

1 % 0 0 0,7 

5 % 0 0,3 2,2 

10 % 0,7 1,2 4,1 

25 % 4,0 3,7 11,5 

50 % 18,1 9,4 30,7 

75 % 52,0 20,3 71,6 

90 % 94,4 35,5 123,6 

95 % 129,3 44,0 107,7 

99 % 224,5 78,9 250,8 
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Denilrännan vid Saxåbruk som anlades under 1970-talet. Det är 
högst oklart om fiskvägen fungerar 

Biologiska restaureringsåtgärder m.m.  
Det har inte genomförts någon biotopvård i 

tillflödena till Saxen. Den åtgärd som har 

genomförts är fiskvägen i Dammälven vid dämmet 

i Saxå, ca 100 m innan mynningen i Saxen. 

Fiskvägen är en s.k. denilränna av trä. Fiskvägen 

anlades troligen under 1970-talet. Det finns ingen 

som ansvarar för skötsel och underhåll av rännan. 

Till exempel täpps inflödet till rännan igen med 

allehanda löv, kvistar och annat organiskt material 

som följer med strömmen. Nedre delen av rännan 

där fisken ska vandra in, saknar sidolameller som 

ska bromsa upp vattnet. Fisken har det därmed 

mycket svårt eller omöjligt att komma in i 

fiskvägen. Den har inte restaurerats sedan den 

byggdes och man vet inte om den har fungerat. 

Lokala åtgärdsprogram 
EU:s ramdirektiv för vatten infördes i svensk lagstiftning 2004. Vattenmyndigheternas förslag till 

åtgärdsprogram och förvaltningsplan lyfter fram vilka åtgärder som bör genomföras. Det är dock först 

i lokala åtgärdsprogram för enskilda vattenförekomster som vattenarbetet blir så konkret att operativa 

åtgärder kan identifieras och kostnader för att nå eller bevara god vattenstatus kan beräknas. Detta 

lokala åtgärdsprogram för Saxens tillflöde ska dessutom framföra åtgärdsförslag för olika 

punktinsatser samt prioritera dessa för att optimera produktionen för öring och på så sätt gynna 

populationen med flodpärlmusslor i Dammälven och Mörttjärnsbäcken.   

Uppdraget 
Gullspångsälvens vattenråd har gett Tomas Jansson, Kräftmannen AB uppdraget att ta fram ett lokalt 

åtgärdsprogram för Saxens tillflöden. Åtgärdsplanen ska omfatta konkreta åtgärder som prioriteras 

och kostnadsberäknas. I uppdraget ingår även elfisken 2019 samt kompletterande elfisken 2020, 

översiktlig inventering av musselförekomster, identifiering av kulturmiljöer, upprätta kontakt med 

berörda parter i området samt sammanställning av resultaten i en rapport dvs ett Lokalt 

åtgärdsprogram för Saxen med tillflöden. 

Syfte/Mål 
Åtgärdsplanen ska utgöra ett tydligt underlag för att Gullspångsälvens vattenråd och andra aktörer ska 

kunna prioritera och genomföra åtgärder i Saxens tillflöden för att öka öringtätheten och på sikt ska 

detta gynna de klena populationer med flodpärlmusslor som förekommer i Dammälven och 

Mörttjärnsbäcken. Åtgärdsplanen ska specificera vilka åtgärder som behöver genomföras, 

prioriteringsunderlag, svårigheter, ansvar för genomförande, uppskattade kostnader och om det finns 

behov av ytterligare underlag/undersökningar. Programmet ska vara ett samrådsunderlag för 

kommande åtgärder.  
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Delområde Övre Dammälven 

Åtgärdsförslag för Saxens 
tillflöden 
Tillflödena har besöktes i fält i flera omgångar under 

2019 och 2020. Tillflödena har fotvandrats och 10 

elfisken har genomförts. I november 2019 

genomförde en eDNA-analys för att undersöka 

förekommande fiskarter i Saxen. DNA-analyser 

genomfördes också på rom från Dammälvens 

mynning i Saxen. En översiktlig inventering av 

flodpärlmusslor har genomförts i Mörttjärnsbäcken.  

 

Redogörelse av Saxens tillflöden och dess 

åtgärdsförslag delas upp i 3 olika delområden, 

Dammälven, Åbengtsbäcken och Mörttjärnsbäcken, 

se karta. Däremellan delas respektive delområde upp i flera mindre områden. 

 

 

 

Tillflöden till Saxen 

Dammälven – övre lokalen 
Saxens största tillflöde är den ca 4 km 

långa Dammälven som avvattnar sjön 

Långban och har sitt utlopp i nordvästra 

Saxen. Medelvattenföringen i 

Dammälven: Högsta medelhögflöden 

(MHQ) 4,062 m3/s, Medelvattenföring 

(MQ) 1,536 m3/s och Lägsta 

medelvattenföring (MLQ) 0,344 m3/s 

(SMHI Vattenwebb). Generellt är alla de 

strömmande/forsande partierna 

rensande, det finns dock inga tydliga 

tecken efter flottning däremot har man 

rensat fram en ”huvudfåra” för att 

vattnet snabbt ska rinna genom systemet.  

 

 

Det finns två olika utlopp ur Långban, båda 

har dammluckor. Regleringen sker i det östra 

utloppet. Det västra utloppet (sidofåran) 

utgör en dammvall med en dammlucka av trä 

i fördämningsvallen samt en ca 40 m lång 

sträcka med vertikala spontat trä längs 

sjösidan vilka är fästade mot horisontellt 

placerade stockar. Dammluckan och dess 

konstruktion är konstruerad i trä och är i 

mycket dåligt skick. Den är otät vilket bidrar 

till att det finns ett minflöde i sidofåran. Det 
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är oklart om det riskerar att gå torrt vid lågflöden. 

Vid fältbesöket var vattenståndet normalt till högt 

och det fanns ett flöde i sidofåran som var 

tillräckligt för att hysa ett öringbestånd. Sidofåran 

är ca 800 m varav ungefär hälften besitter 

öringbiotoper. Den passerar genom en fel lagd 

vägtrumma som vid lågflöden, utgör ett 

vandringshinder. Om man kan säkerställa att det 

alltid finns ett flöde kan man genomföra 

biotopvårdsåtgärder som dock kräver en mindre 

grävmaskin med fokus på att skapa något djupare 

partier och lekbottnar.   

 

Vid huvudfårans utlopp ur Långban finns en 

dammlucka. Dammen har bottentappning vilket 

möjliggör att större öring kan passera. Nedströms 

utloppet och till vägtrumman är fåran rensad med 

en steril ”huvudfåra”.  I sträckan finns goda 

möjligheter att anlägga lekbottnar för framtida 

möjligheter för nedströmslekande öring. Det går 

att försiktigt placera ut större block för att få en 

dämpande effekt på ”suget” genom dammluckan 

och/eller för att skapa ståndplatser när en öring 

avser passera genom dammen. Enligt SMHI:s 

dammregister 

http://vattenwebb.smhi.se/svarwebb/  är dammen 

anlagd 1800, den högsta dämningsgränsen är 

214,78 m.ö.h. och nedre dämningsgränsen är 

212,66 m.ö.h. Karlskoga Energi äger, reglerar och 

sköter dammen. Karlskoga energi utreder 

förnärvarande möjligheten avsluta verksamheten 

på platsen. 

 

Ca 150 m nedströms utloppet finns nästa damm 

som är en grundlämning efter en såg, den är en 

”Övrig kulturhistorisk lämning” med beteckningen 

RAÄ-nummer: Färnebo 160:1. Dammen är 

placerad på en klipphäll som troligen haft en 

påverkan på fiskens vandringsmöjligheter före 

dammen byggdes. Dammen har en dämmande 

effekt av två tvärgående stockar, se bild.  Vid 

normal och högflöden kan större öring högst troligt 

passera. Vid lågflöden blir dock klipphällen ett 

vandringshinder. En möjlig åtgärd, utan att 

påverka kulturlämningen, är att plocka bort de 

tvärgående stockarna. Dammspegeln kommer 

troligen sjunka 20–25 cm, detta kan kompenseras 

med att anlägga en tröskel strax uppströms.  

 

mailto:tomas@kraftmannen.se
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Ca 75 m nedströms grundlämningen finns en gjuten klack med två träsättare på två ställen, se bild. 

Betongklacken är ca 80 cm hög, från botten upp till nedre träsättaren är ca 40 cm. Betongklacken 

utgör ett vandringshinder för framförallt mindre öring. Vad betongklacken har för funktion är oklart. 

Den finns inte dokumenterad i Länsstyrelsens biotopvårdskartering 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland /tjanster/publikationer/biotopkartering-av-vattendrag-i-

varmlands-lan-2005---2010.html Betongklacken bör tas bort alt. ta bort träsättarna för att minska 

fallhöjden betydligt.  

 

Ca 50 m nedströms betongklacken startar en ca 350 lång forsande/strömmande sträcka. Sträckan är 

mycket fin och efter åtgärder kommer den ha många fina biotoper för öring. Den norra stranden ingår 

i en nyckelbiotop. Den är rensad med en tydlig ”huvudfåra” där block finns längs stränderna. Trots 

rensningarna finns flera mycket stora block som bryter vattenströmmen. Vid ett parti blir den bred och 

grund. På den västra sidan går det att framföra en mindre grävmaskin. 

Därefter övergår Dammälven och dess omgivningar till ett mycket vackert vattendrag med dominans 

av lugnflytande sträckor som avbryts av korta strömnackar. Större block bryter strömfåran. På vissa 

sträckor uppnår den en bredd på 50–60 m. Den är huvudsakligen grund med inslag av något djupare 

partier. Vissa av sträckorna har både älven och omgivningen, en karaktär av nordlig art, som är ovanlig 

för Värmland. Kantzonen och närområdet har på vissa platser äldre skog med dominans av tall. 

Strandkanten är fuktigt med våt/mossmarker som är besvärlig att gå längs efter. Trots detta utgörs 

bottnen till större delen av sten/hårdbottnar.  

 

Vid 3 lokaler finns kortare strömsträckor med en forsnacke men grusbottnar saknas. Den övre 

strömsträckan är svagt rensat och har inga stora behov av återställning. Denna sträcka har låg 

prioritet. Den andra sträckan är helt orörd med rikligt med stora block utan inslag av grus och mindre 

sten, ingen åtgärd krävs i denna sträcka.  Den 3.e lokalen har en ca 100 m lång forsande/strömmande 

sträcka som är kraftigt rensad. Elfisket 2020 påvisade öring och att det sker en föryngring i sträckan.  

 

 

 

 

 

 

Ca 50 m nedströms börjar den ca 350 m långa forsande/strömmande sträckan 

mailto:tomas@kraftmannen.se
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Vänstra bilden är den första strömnacken som är svagt rensad. Högra bilden är en opåverkad strömsträcka med rikligt med stora 
block 

Den nedre 3:e sträckan med en ca 100 m lång forsande/strömmande sträcka som är kraftigt rensad. Maskinella åtgärder krävs för 
att luckra upp botten, 2–3 lekområden samt förstärka och återskapa strukturer med att återföra sten och block. Den högra och 
nedre bilden visar hur sträckan ser ut vid lågflöde. 

mailto:tomas@kraftmannen.se


   

Kräftmannen AB 
 Västansjö 79 686 94 Rottneros I Telefon 0708-290923 I tomas@kraftmannen.se I Org.nr. 559098–0065  

13 
 

De två övre bilderna är fornlämningen RAÄ:Färnebo 733 en dammvall i trä med dammlucka som dämmer och reglerar sidofåran vid 
utloppet ur Långban. Nedre vänstra bilden är Kulturhistorisk lämningen RAÄ: Färnebo 160:1 en grundlämning efter en såg. Nedre 
högra bilden är en del av den ca 350 m långa forsen med nyckelbiotopen längs den östra strandkanten 

Naturvärdes- och kulturhistorisk bedömning för delområde Övre Dammälven 
Inom delområdet finns en fornlämning, två 

övriga kulturhistoriska lämningar samt en 1,25 

ha stor nyckelbiotop. Nyckelbiotopen gränsar 

till Dammälven med karaktären 

”barrnaturskog” med hög och jämn 

luftfuktighet, spärrgreniga grova träd och stort 

inslag av senvuxna träd. Nyckelbiotopen 

kommer inte att påverkas, framförsel av en 

grävmaskin kommer ske från den västra sidan. 

 

Den ena kulturhistoriska lämningen utgörs av 

en dammvall och en dammlucka i trä som 

dämmer och reglerar sidofåran. Lämningen 

benämns RAÄ: Färnebo 733. Inga åtgärder är planerade vid lämningen. 

 

Kulturhistorisk lämningen RAÄ: Färnebo 160:1 är en grundlämning efter en såg. Delar av lämningen 

och själva resterna efter dammen är placerad på en klipphäll. Den påverkan som kan bli aktuell är att 

avlägsna två tvärgående stockar mellan dammfästena som har en liten dämmande effekt uppströms 
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mot vägtrumman. Minskningen av dammytan kan kompenseras med att anlägga en stentröskel 

uppströms lämningen.  

 

Fornlämningen Färnebo 53:1 utgör ett hyttområde med ett slaggvarp, ca 100 m diameter och intill 1.5 

m hög. Fornlämningen kantar till sidofåran. Den påverkan som kan bli aktuell är i samband med 

utbyte av vägtrumman som är ett vandringshinder för fisk vid lågflöden. 

 

Åtgärder Övre Dammälven 
I dagsläget är det oklart vilka regelverk som gäller 

för tappningen ut Långban och hur lucköppningen 

och dammarna förvaltas. Det är en förutsättning för 

vidare åtgärder att det sker en minitappning i både 

huvudfåran och i sidofåran. Vad gäller sidofåran 

sker ett miniflöde tack vare läckage i 

dammkonstruktionen. Om denna lagas är det stor 

risk att det blir en nolltappning i sidofåran.  

 

Kartan visar den 3:e och nedre ca 100 m 

fors/strömsträckan uppströms vägbron. Sträckan 

nås av en grävmaskin via en äldre stig längs den 

östra sidan, röd markering i kartan. Stigen är ca 2 m 

bred med en del sly.  
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Åtgärd, Övre Dammälven Tidsåtgång/ 
arbetsdagar 

Uppskattad kostnad (kr 
exkl. moms) 

Tillgänglighet 

För en nära dialog med Karlskoga energi för att säkra 
en säker och stabil vattenföring samt samarbete vid 
BÅ åtgärder i nära dammluckan. 

?   

I den ca 350 m forsande/strömmande sträckan 
återställs med en mindre grävmaskin 2,5 – 5 ton. 
Åtgärder är att återföra block och sten, skapa 
lekområden, luckra upp stenpälsen samt tillföra död 
ved. Det går att nå en stor del av sträckan med en 
mindre grävmaskin. Kostnad för grävmaskin, 
transport. Väg ned till området har en bom. Dialog 
med markägare för att få tillstånd att nyttja väg och 
genomförande.  

Maskinarbete, 
transport mm 

 30 h 

35 000 Gångavstånd/tillgänglig 
för en mindre 
grävmaskin.  
Åtgärderna måste ske 
vid lågflöde. 

Betongklacken bör avlägsnas alt att ena paret med 
träsättarna omgående tas bort, för att minska 
fallhöjden. Vem äger marken och betongklacken och 
vad är syftet med den? Utred vem som äger dammen 
och för en dialog för nästa steg. Betongklacken kan 
ersättas med en enklare tröskel.  

Projektledning ? Svårtillgänglig för en 
maskin. Tätskog och 
kuperat ned till 
älvkanten. Uppströms 
och nedströms djupare 
partier. Åtgärderna får 
till stor del ske 
manuellt om inte träd 
får fällas.  Åtgärderna 
måste ske vid lågflöde. 

Sidofåran. När ett miniflöde är säkrat i sidofåran kan 
biotopvårdande åtgärder ske i ca 400 m. Nedströms 
vägtrumman och ca 150 m nedströms bör åtgärder 
genomföras med maskin för att skapa djupare partier 
som övervintringslokaler och vid torka. Fokus bör vara 
på att skapa lekområdet med uppväxthabitat för 
årsynglen. Vägtrumman bör bytas ut alt. tröskla upp 
nedströms för att fiska kan vandra genom trumman 
vid lågflöden. Obs bör prioriteras först när det är 
klargjort om dammvallen vid utloppet ska renoveras 
eller inte.  

Projektledning ?  

Nedre strömsträckan uppströms vägbron, ca 100 m 
sträcka. Kraftigt rensad. Återskapa ett naturligt 
utseende, uppluckring av botten, återföra sten/block, 
2–3 lekområden. Åtgärden kräver maskin  

Maskinarbete 
16 h 

transport 

20 000 Lättillgänglig med en 
mindre maskin. Rester 
efter en äldre 
körväg/stig längs den 
östra sidan. Ca 2 m 
bred, periodvis tät sly. 
Åtgärderna måste ske 
vid lågflöde. 

Summa 30 55 000  
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Delområden Dammälven Nedre 

Sandbäcken passerar genom golfbanan strax innan mynningen i Saxen. Bilden till vänster är från 23 april 2020 vid normal till högt flöde. 
Den högra bilden är från 31 augusti 2020 vid lågflöden. Sandbäcken går torr vid lågflöde.  

Dammälven Nedre 
Vid vägbron strax uppströms golfbanan faller 

älven kraftigare och övergår till forsande partier. I 

forsnacken i början av sträckan finns underlag för 

en lekbotten, som vid lågvatten kan förbättras 

med Hartijokkimetoden, den kan bli 1–2 m2. De 

första 50 m har mycket fina öringbiotoper med en 

blandning av flertalet korta forsar följt av korta 

djupare höljor. Fina biotoper för att det ska kunna 

hysa större öring (30 – 45 cm). Det finns grova 

block som delvis ligger längs strandkanterna. 

Sträckan är mycket svårtillgänglig för en maskin 

trots närhet till väg pga stora block som ligger 

intill strandkanterna. Sträckan lämnas utan 

åtgärd. Efter ca 50 m förgrenas älven i 2 separata 

flöden som mynnar vid 2 olika ställen i Saxen. Den 

ena fåran som benämns som Sandbäcken har den 

kortaste vägen till mynningen och passerar genom 

golfbanan innan den når Saxen. Den andra avgreningen som utgör Dammälven, mynnar vid Saxå 

herrgård. Vilken som är den ursprungliga fåran eller om det alltid varit två sidofåror med två 

mynningar är oklart.  

 

Vid elfisket 31 augusti 2020 var det ett lågt vattenflöde. Då framkom det att vattnet rinner via 

Dammälven och att Sandbäcken var mer eller mindre torr. Detta var en viktigt en notering. Att 

genomföra åtgärder i Sandbäcken betyder således att dessa blir ogjorda vid lågflöden. Några åtgärder i 

Sandbäcken är därmed ej aktuella i nuläget. Det är väldigt stor skillnad på låg- och högflöde i 

Dammälven.  
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Stenbron, i bakgrunden hyttan i Saxån. 

Naturvärdes- och kulturhistorisk bedömning för delområde Dammälven Nedre 
Vid förgreningen finns en ca 50 m längsgående fördämningsvall i kallmurad sten längs den södra 

sidan. Vallen utgör en ”Övrig kulturhistorisk lämning” med benämningen RAÄ-Färnebo 172:1. Enligt 

beskrivningen i Riksantikvarieämbetets fornsök ska det finnas ett avbrott i vallen där det sannolikt 

funnits en dammlucka. Det bör då innebära att man styrde vatten till nedströms liggande kvarn och 

Saxån hyttområde.  

 

Vidare nedströms ligger ytterligare en ”Möjlig 

fornlämning” RAÄ-Färnebo 144:3 som är en 

lägenhetsbebyggelse samt två ”Övrig 

kulturhistoriska lämningar”. Lämningen RAÄ- 

Färnebo 144:2 är rester efter en kvarn som ligger 

i direkt anslutning till älven och lämningen RAÄ- 

Färnebo 144:1 är en husgrund, historisk tid. 

Ingen av lämningarna påverkar Dammälven 

negativt. Inga åtgärder kommer genomföras som 

påverkar eller är i närheten av lämningarna.  

 

Vid mynningen passerar Dammälven genom ett 

hyttområde som är fornlämningen RAÄ-Färnebo 

55:1. Området kring Saxåhyttan inklusive Dammälven är utpekat som ” Särskilt värdefulla vatten av 

Riksantikvarieämbetet” med motiveringen ”Saxåhyttan är en av länets äldsta hyttplatser med rötter i  

senmedeltidens järnhantering. Stenmasugn från 1854, malmkross, rostugn, slaggstamp och 

imponerande kolhus, klassicistisk herrgård från 1809, arbetarbostäder och smedja i ursprungligt 

skick.  

 

 

Sandbäcken (Dammälven)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenbron över Dammälven är också en ”fornlämning” med beteckningen RAÄ-Färnebo 162:1, stenbron 

kommer inte påverkas av önskvärda åtgärder. De åtgärder som föreslås inom fornlämningsområdet 

och direkt uppströms ska ske i Dammälven, således berörs inte omgivande marker. Området är unikt 

och kräver en nära dialog med andra aktörer och myndigheter.  

 

Fornlämning, möjlig fornlämning och övriga kulturhistoriska 
lämningar inom delområdet Dammälven Nedre. 

Den ”övriga kulturhistoriska lämningen” fördämningsvallen 
som delar Dammälven i två fåror varav Sandbäcken går rakt 
fram i bilden. 
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Nedre delen av Sandbäcken med branta raviner markerade med 
röd färg. Kartan är hämtad från Skogsstyrelsen ”Skogens Pärlor”. 

 

 

 

 

Sandbäcken (Dammälven)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS, Sandbäcken går torr vid lågflöden och att vidta åtgärder i denna sträcka riskerar 

att bli ogjorda vid lågflöden. Sträckan får därmed låg prioritet för att genomföra åtgärder. Vi 

beskriver dock Sandbäcken utifrån ett normalflöde och de åtgärder som föreslås utgår från 

normalflöde. 

 

Sandbäcken faller periodvis kraftigt och det 

bildas mindre fall över berghällar. Sträckan 

växlar mellan orördhet och korta kraftigt rensade 

partier. På vissa platser finns sten/block 

uppradade längs stränderna men det finns även 

stora block i vattendraget. I övre delen utgörs 

bottnarna av stor sten och block med en hård 

stenpäls. Det är begränsat med grus och sten och 

därmed få lämpliga lekbottnar. Närområdet i 

den övre delen har nyligen avverkats. Det har 

sparats en mindre kantzon längs båda sidorna. 

Resterna efter kvarnen 

 

Dammälven passerar fornlämningen Saxåhyttan innan 
mynning i Saxen 
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Den övre delen av Sandbäcken utgör inte en lämplig lokal för flodpärlmusslor. 

 

När Sandbäcken passerar golfbanan trängs den in i 

en trång och brant ravin, se karta ovan. Kantzonen 

utvidgas och övergår till en frodig kantzon med 

mycket död ved. Den faller kraftigt och har flera 

besvärliga fall, det går inte att nå älven med maskin i 

denna sträcka. Rikligt med stora block finns i fåran 

men vissa uträtningar och uppforsling av sten längs 

kanterna har gjorts. Sträckan hyser fläckvis fina 

biotoper för öring där det finns möjligheter att skapa 

flera mindre lekområden manuellt. Detta måste dock 

genomföras i samband med lågflöden. I den nedre 

delen av ravinen förgrenar sig bäcken i 3 fåror med 

fina biotoper. Bäcken planar ut något och mindre 

sten och grus börjar bli vanligare. Ca 30 m 

uppströms vägtrumman kröker sig bäcken i en 90 

gradig kurva som har goda möjligheter för att skapa 

2–3 lekområden 

 

Vägtrumman vid golfbanan, se bild till höger, utgör 

ett troligt ett vandringshinder. Detta gör att endast ca 

140 m är tillgänglig för sjövandrande öring. Dessa 

140 m har stora möjligheter att förbättras och skulle 

ge ett mycket trevligt inslag i ”golfmiljön”. En 

framtida målsättning kan vara att golfspelare ska 

kunna titta på sjövandrande öringar som går upp och 

leker mer eller mindre i golfbanan. Mynningsområdet 

i Saxen saknar vegetation och kan inte jämföras med 

Dammälvens mynning vid Saxåhyttan. Det är 

hårdbotten t.o.m. sjön. Mynningsområdet utgör inte 

ett lekområde för id eller asp. Vid fältbesöket i april 

2020 kunde inte lekfisk påvisas. Vid samma tillfälle 

var det full aktivitet av lekande id vid Saxåhyttan.  
 

Åtgärder Sandbäcken 
Det råder brist på lekbottnar från ravinens början 

och uppströms i Sandbäcken, detta beror på att 

sträckan faller kraftigt och bottnen utgörs till stor 

del av häll och stor sten/block. Vissa sträckor är 

mer eller mindre orörda med inslag av enstaka 

korta rensade och smala partier. Den övre delen 

t.o.m. ravinen är svårtillgänglig med grävmaskin, 

dessutom är större delen relativt opåverkad vilket medför att behovet av åtgärder inte är så stora. De 

åtgärder som kan genomföras är manuella och bör ske i de korta smala rensade partierna, se karta för 

mera detaljerade åtgärder. I ravinen går det inte att framföra maskiner, dock kan man köra ned en 

mindre maskin från vägtrumman och larva sig ca 100 m uppströms, denna sträcka är rensad med 

sten/block uppforslade längs strandkanterna. Vägtrumman bör bytas mot en balkbro och de nedre ca 

Sandbäcken i ingången till ravinen. Trångt och omöjligt att nå 
för en grävmaskin 

 

Efter vägtrumman passerar bäcken genom golfbanan innan 
mynningen i Saxen.  
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140 m bör optimeras genom att tillföra stor sten/block och skapa lekbottnar med grävmaskin. 

Sträckan är lättillgänglig men kräver ett samarbete med golfklubben och markägare. Dessa åtgärder 

kan ge mycket fina möjligheter med att integrera golf och biologisk mångfald i rinnande vatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Åtgärd, Sandbäcken Tidsåtgång/ 
arbetsdagar 

Uppskattad kostnad 
 (kr exkl. moms) 

Tillgänglighet 

Övre sträckan ca 350 m t.o.m. ravinen. Manuella 
punktinsatser i rensade sträckor, totalt ca 75 m. Fokus 
på att skapa 2 lekområden med en totalt yta av ca 10 
m2 med uppväxtmiljöer för årsyngel 

24 17 000 Gångavstånd 

Nedströms ravinen t.o.m. vägtrumman, manuella och 
maskinella åtgärder med fokus på att skapa 
lekområden med uppväxtmiljöer för öringens årsyngel 
samt uppluckring av stenpäls och återföra sten och 
block i en ca 100 m sträcka. Totalt 7–9 lekområden 
med en yta ca 25 m2. Viktigt område för den 
sjövandrande öringen. 

24 h 20 000 Nära golfbanan 
tillgänglig för en maskin 
via att från 
vägtrumman larva sig 
uppströms 

Byte av vägtrumma vid golfbana. Ersätt med en 
balkbro. Utredning och tillståndsprocesser mm. För en 
dialog med en entreprenör för mer detaljerad 
kostnad. 

Maskinarbete, 
balkbro, 
fyllnadsmaterial 
mm 
 
Utredning 

 

200 000?? 
 
 
 

15 000? 

Lättillgängligt 

Maskinella arbete från vägtrumma till mynning, ca 120 
m. Fokus på lekområden samt utförsel av några stora 
block. 

8 h 8 000 Lättillgängligt via del av 
golfbana 

Projektledning 50 h? Beroende 
på hur mkt 
arbete med 
vägtrumma 

30 000 kr  

Summa  290 000  
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Dammälvens nedre delar t.o.m. Saxåhyttan 
Vid normal-högflöde fördelas i stort sett lika 

mycket vatten i Sandbäcken och Dammälven. Vid 

lågflöde passerar i stort sett allt vatten via 

Dammälven. Denna del av Dammälven från 

förgreningen och nedströms är de forsande 

partierna kraftigt rensade, sten och block har förts 

ut längs strandkanterna. Det blir en ensidig, smal 

och hård huvudfåra i älven som saknar variation. 

Bottnen består till stor del av en hård stenpäls, 

troligen har man sprängt i älven. I stort sett total 

avsaknad av lekgrus i den övre delen t.o.m. fallet 

vid golfbanan. Sträckan strax nedströms 

förgreningen mellan Dammälven och Sandbäcken 

har elfiskas av Länsstyrelsen mellan 1998–2010 vid 

7 tillfällen. Endast öring, gädda och elritsa har 

fångats. Det har aldrig fångats en öring> 200 mm. 

Vid elfisket år 2000 var det extremt höga tätheter 

med 0+, det visar på att det troligen gick upp 

sjövandrande öring som lekte nära elfiskelokalen. 

Totalt fångades 110 öringar på en 15 m lång 

sträcka. Elfiskestationen har ingått i Länsstyrelsen 

effektuppföljning av kalkningsverksamheten 

uppströms i systemet. Stationen är tyvärr vilande 

sedan 2013. Dock är det anmärkningsvärt att 

tätheterna är så pass höga då det i anslutning till 

elfiskelokalen råder i stort sett total brist på 

lekbottnar. Tvärtom så utgörs bottnarna av en slät 

rensad, ensidig och hård karaktär. Även vid elfisket 

2020 var tätheterna höga med en hög produktion 

av 0+. 

 

Där Dammälven är i höjd med golfbanan finns en 

klipphäll med fall i olika etapper samt resterna 

efter en kvarn som troligen inte utgör 

vandringshinder vid normal och högflöden. 

Dammresterna har ingen dämmande effekt och 

utgör ej vandringshinder. Dock finns rester efter 

längsgående stockar och träfundament i älven. 

Själva kvarnruinen utgör ej vandringshinder och 

påverkar inte vattendraget 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dammälven, strax nedströms elfiskelokalen.  

 

Dammälven, klipphällen med fall och rester efter en kvarn.  
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Efter kvarnen minskar lutningen och älven blir 

bredare och grundare med avsaknad av större och 

varierande strukturer. I direkt anslutning till 

golfbanan är avsaknad av kantzonen total. Därefter 

rinner älven längs med golfbanan, vid några partier 

går de parallellt med varandra. En mindre damm 

har anlagts som en del av golfbanan, denna har ett 

utlopp med en kort denilränna, se bild.  

 

Den ca 500 m långa sträckan har korta och grunda 

lugnare partier och längre fors/strömsträckor. Den 

är rensad med sten/block som forslats upp längs 

stränderna och har en tydlig gjord mittfåra. Den är 

grund med avsaknad av djupare ståndplatser och 

övervintringslokaler. Vid låga flöden blir öring 

förpassad att söka sig nedströms mot djupare 

vatten i dammen vid Saxån. Där kommer öringen i 

kontakt med bl.a. gädda. Id noterades i dammen 

vid fältbesök i april 2020. Det är god tillgång på 

grus och sten i sträckan, det går att göra flertalet 

lekområden i sträckan. Ena strandkanten utgörs av 

golfbanan och den andra av en frodig och lövrik 

kantzon. 

  

Vid Saxåhyttan finns ett dämme som ej regleras 

vilkets syfte mer eller mindre är att bibehålla en 

spegeldamm. Dämmet utgör ett definitivt 

vandringshinder. Under 1970-talet anlades en 

fiskväg, en s.k. denilränna i trä förbi dämmet. 

Huruvida denna har fungerat är oklart. Med tanke 

på det extremt låga tätheterna med öring 

nedströms fiskvägen finns troligen en mycket liten 

produktion i Dammälven.  Denilrännan är numera 

murken och bör bytas ut eller helst ersättas med 

en annan lösning som inte kommer kräva tillsyn 

eller underhåll.  

 

Den ca 130 m strömmande/forsande sträckan 

innan mynningen i Saxen är rensad med få 

strukturer och avsaknad av lekplatser. Om det 

finns asp i Saxen bör mynningsområdet utgöra ett 

lekområde. Det är dock ett viktigt lekområde för id, gädda och flera andra vårlekande arter. Möjligen 

är mynningsområdet ett av Saxens viktigaste lekområde för vårlekande fiskarter.  

 

Dammälven, en mindre anlag damm i anslutning till golfbanan 
med en kort Denilränna, fiskväg.   
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Dammälven, mynningen i Saxen, där en omfattande lek med id 
skedde den 23 april 2020. Rom analyserades med DNA-teknik 
för att undersöka om asp nyttjar området för lek. 

 

Dammälven, den ca 500 m långa sträckan som går längs 
golfbanan. Övre bilden normal/högflöde och nedre vid lågflöde. 

 

Dämmet och den ca 16,5 m långa denilrännan ingår inte i själva fornlämningsområdet. Rännan 

anlades före 1984, enligt uppgift troligen redan under 

1970-talet. Trots sin ålder står rännan kvar men är i 

stort behov av renovering. Lameller vid utgången ur 

rännan är borta vilket gör det svårt för öring att 

komma in i rännan och i ingången i rännan fastnar 

snabbt växtrester, löv, kvistar mm som täpper igen 

utgången av rännan för fisken. Fallhöjden vid dämmet 

mellan botten i Dammälven till kanten är 1,75 m, från 

vattenytan till kanten av dämmet är ca 1,15 m vid ett 

normalflöde. På vems initiativ som denilrännan 

anlades och vem som skött eller sköter den är oklart.  

 

 
 
 

 

Åtgärder i Dammälvens nedre delar t.o.m. Saxåhyttan 
I den övre delen t.o.m. ca 400 m nedströms 

förgreningen krävs åtgärder med grävmaskin för 

att luckra upp stenpäls, återföra block, förstärka 

strukturer som proppats igen med stenblock och 

öppna upp igenproppade kurvor mm.  

 

 Nedströms den andra bron bildas ett sel på ca 20 

m med en forsnacka samt den ca 500 m långa 

sträckan med forsande/strömmande partier, se 

bilder till höger. Hela sträckan bör bearbetas med 

en mindre grävmaskin. Sträckan är lättåtkomlig 

och flertalet lekområden kan anläggas mer eller 

mindre i direkt anslutning till golfbanan.  

 

Vid Saxå och dämmet bör en utredning genomföras 

för att ersätta denilrännan och dämmet för att 

skapa en fiskpassage. Återställningsarbeten i ska 

fokusera på att skapa ett antal lekbottnar med 

uppväxtbiotoper för årsynglen. Detta ska inte 

påverka fornlämningsområdet. 
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Åtgärd Dammälvens nedre delar t.o.m. Saxåhyttan Tidsåtgång/ 
arbetsdagar 

Uppskattad kostnad (kr 
exkl. moms) 

Tillgänglighet 

Från förgreningen och ca 900 m nedströms krävs 
maskinella åtgärder, uppluckring av botten, tillförsel 
av stor sten/block, lekbottnar, uppväxtmiljöer för 
årsyngel mm 

Maskinarbete, 
transport mm 

40–60 h 

50 000 – 75 000 Framkomlighet via 
hygge vid förgreningen 
därefter mycket 
lättillgängligt via 
golfbanan. 

Utredning för att ersätta Denilrännan mot en 
fiskpassage som ej kräver framtida skötsel t.ex. ett 
omlöp som smälter in i närmiljön. Gå att behålla 
spegelytan ovan dämmet och samtidigt avlägsna 
vandringshindret. Kräver troligen arkeologisk 
utredning  

? h 100 000? Lättillgängligt i 
anslutning till 
fornlämningsområde 

Ersätt Denilrännan vid golfbanan mot en 
tröskelfunktion som ej kräver skötsel och underhåll 

8 8 000 Lättillgänglig via 
golfbanan 

Projektledning, tillståndsansökningar mm 50? Beroende på 
hur mkt utredning 
och arkeologiska 
undersökningar 

50 000 kr  

Summa  208 000 – 233 000   
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Mörttjärnsbäcken delad i 4 olika åtgärdsområden markerade 
med röd-, blå-, grön- och svart färg. 

Mörttjärnsbäcken 
Bäcken är ca 1,9 km och avvattnar St. 

Mörttjärnen. Det är ett fint litet vattendrag med 

ett klart vatten och har en stor variation mellan 

blockrika fall till längre ensidiga sträckor med 

sand/grusbottnar. Man kan inte nå delar av 

bäcken via skogsvägar eller stigar, den rinner 

genom skogsmarker. Flodkräftor fanns i sjön 

runt 2010, numera finns olagligt utplanterade 

signalkräftor vilket även ett fåtal kunde påvisas 

från ca mitten av bäcken och uppströms. I 

nedre delen kunde inga signalkräftor noteras. 

Glädjande kunde en ny lokal med 

flodpärlmusslor påvisas i Värmland, 

Mörttjärnsbäcken fanns inte dokumenterad i 

Länsstyrelsens register. 3 döda musslor 

hittades som av att bedöma från kvaliteten av 

skalen var relativt nyligen döda. Något 

anmärkningsvärt hittades skalen i stort sett på 

exakt samma ställe. 3 levande flodpärlmusslor 

hittades i övre delen av Mörttjärnshyttan fornlämningsområde. Förekomsten av flodpärlmusslor var 

okänd förutom för lokalbefolkningen. Fastighetsägaren Sten Nordal, Berga, berättade att det fanns 

gott om flodpärlmusslor under 1970-talet men att de succesivt försvunnit. Sten berättade att man även 

får öring på upp till ca 3 kg i Saxen. I september 2019 och i augusti 2020 genomfördes, inom projektet 

flera elfisken i Saxens tillflöden, varav tre av dessa var i Mörttjärnsbäcken, uppströms vägtrumman, 

nära mynningen i Saxen, utlopp ur Stora Mörttjärnen samt nedströms Grisbo. Endast 1 öring fångades 

i en sträcka på 33 m nära mynningen i Saxen medan det var betydligt bättre förekomster med öring i 

den övre delen vilket är bra för en möjlig föryngring med flodpärlmusslor.  

 

Det bedrivs ingen vattenkemiska provtagning och det har tidigare aldrig genomförts något elfiske. 

Således har det inte funnits data att tillgå tidigare för att utvärdera Mörttjärnsbäcken. Hela sträcken 

besöktes i fält under juni 2019, vid besöket rådde ett normalflöde. Mörttjärnsbäcken delas upp i 4 

delområden för att enklare beskriva bäcken och vilka och var åtgärder kan genomföras för att öka 

förutsättningarna för öring och flodpärlmussla. Ett område saknar markering då det är rester efter en 

damm som bäver återigen har dämt upp. Bäverdammen var dock utriven i augusti 2020. 

 

Naturvärdes- och kulturhistorisk bedömning för 

delområde Mörttjärnsbäcken 
Två fornlämningar finns längs bäcken, båda är hyttlämningar. 

Den nedre fornlämningen ”Mörttjärnshyttan” benämns RAÄ 

Färnebo 56:1 och är ca 1,8 ha stort. Den anses i sin helhet som 

mycket välbevarat och skyddsvärt både ur preparats- och 

miljösynpunkt.  Den övre fornlämningen är likaså ett 

hyttområde på 0,3 ha med benämningen RAÄ-Färnebo 140:1. 

Ca 650 m nedströms Mörttjärnshyttan finns ”Övrig 

kulturhistorisk lämning” RAÄ Färnebo 141:1 som är resterna 

efter en dammvall. Det framgår inte vad dammvallen haft för 
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syfte då det inte har funnits annan verksamhet nedströms. 

 

En stor del av bäckens omgivningar är skyddade via Naturvårdsavtal, rosa markering i karta, som 

utgörs av ”Naturskogsartad lövskog” samt nyckelbiotoper röd markering. De föreslagna åtgärderna 

kommer inte ske i anslutning till fornlämningarna eller den kulturhistoriska lämningen.  

 

Åtgärder i Mörttjärnsbäcken 

Röd sträcka 
Första sträckan från mynning och uppströms till 

första naturliga vandringshinder, röd sträcka, är ca 

350 m. I nedre delen mellan vägtrumma och 

mynning, ca 150 m, meandrar bäcken genom 

igenväxt äldre mark med riklig lövvegetation med 

sälg, hägg och al. Bottnen domineras av sand och 

grus vilket inger goda biotoper för flodpärlmussla. 

Det finns även potentiella lekbottnar för öring. Ju 

närmare vägtrumman desto större grusfraktioner – 

bra leksubstrat. Stora sten/block saknas och det 

finns inslag av styv lera. Bredden är 1 – 1,5 m. Ca 10 

meter nedströms vägtrumman finns ett parti med 

upplagd sten/block längs strandkanten. 

Vägtrumman utgör ej ett vandringshinder men 

fiskpassage kan förenklas med en enklare tröskel 

2–3 m nedströms vägtrumman.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppströms vägtrumman är lutningen högre med strömmande/forsande karaktär. Sträckan som går att 

åtgärda och som är tillgänglig för sjövandrande öring är ca 200 m. Kantzonen övergår till blandskog 

med grov gran och det finns riklig tillgång till död ved. Sten/block ligger delvis upplagda längs 

strandkanterna. Det finns stor tillgång till grusbottnar men också inslag av breda och grunda partier 

som saknar habitat för öring. Det går en äldre körväg längs södra sidan med möjlighet att framföra en 

mindre grävmaskin. En del död ved utgör tillfälliga vandringshinder för mindre öring vid normal- och 

lågflöden. Mänsklig påverkan ses framförallt i kurvorna där sten forslats upp längs strandkanter. 
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Blå sträcka 
Ett ca 250 m svårtillgängligt ravinlandskap, 

bäcken faller kraftigt med mycket grova block i 

bäcken och närmiljön. I en skarp kurva har 

flertalet mycket grova granar ramlat över 

bäcken och utgör flera naturliga 

vandringshinder.  Ravinen är ca 75 m med 

mycket stora block. Mycket svårt att genomföra 

åtgärder i sträckan. Finns trots allt inslag av 

grus. På vissa ställen kan man se enstaka 

sten/block som petas upp längs strandkanten, 

troligen mycket gamla.  
 

 

Grön sträcka 

Ovanför ravinen planar bäcken ut, de stora 

blocken finns ej längre. God tillgång till död ved. 

Omgivningarna består av äldre avverkningar 

med omges närmast av en föredömlig kantzon. 

Finns kortare djupare sträckor, djupast endast 

0,5 – 0,75 m. Rent generellt är det brist på 

djupare sträckor i hela bäcken. Rester efter en 

dammvall finns slutet av ett sumpigare område. 

Dammvallen är svår att hitta. I anslutning till 

dammvallen finns ett naturligt partiellt 

vandringshinder, en ca 0,75 m hög med 80 

gradig sluttande stenhäll. Möjligen kan större  

Åtgärd Mörttjärnsbäcken, röd sträcka Tidsåtgång/ 
arbetsdagar 

Uppskattad kostnad (kr 
exkl. moms) 

Tillgänglighet 

Nedströms vägtrumma, ca 150 m. Förbättra befintliga 
lekbottnar, endast med att luckra upp botten för att 
separera grus från sand. Tillförsel av död ved de få 
sten/block som lyfts upp ur botten och/eller tillförs 
huvudfåran 

Manuellt arbete 
8 h 

 

5 500 Kort gångavstånd 

Uppströms vägtrumma, ca 200 m. Maskinella 
åtgärder med liten grävmaskin i ca 200 m, kan vara 
svårtillgängligt på vissa partier. Skapa strukturer, 
återför sten/block, skapa djupare hålor för 
vinteröverlevnad. 

Maskinarbete  
8 h 

Maskinkostnader och 
transport 

15 000 

Delvis äldre körväg läng 
bäckens södra sida 
nära vägtrumma. Mer 
svårtillgängligt 
uppströms 

Uppströms vägtrumma, ca 200 m. Skapa så många 
lekområden som möjligt, kan genomföras manuellt 
och med grävmaskin. God tillgång till lekgrus. 

Manuellt arbete 
16 h 

 
 

  11 000  
 

 

Lättillgängligt vid 
manuella arbeten 

Summa  26 500  

Åtgärd Mörttjärnsbäcken, blå sträcka Tidsåtgång/ 
arbetsdagar 

Uppskattad kostnad (kr 
exkl. moms) 

Tillgänglighet 

Om det är möjligt kan lekområden förstärkas där det 
är möjligt. Sträckan är i nuläget ej prioriterad. 

10 h 8 000 Svårtillgängligt 

Summa    
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öring passera vid högflöden. Det går relativt enkelt att manuellt tröskla nedströms för att höja 

vattenståndet och därmed minska fallets höjd.  

 

Uppströms dammvallen är bäcken lugnflytande/strömmande med en bottenvegetation. 

Bottensubstratet utgörs av sand och grus med god tillgång till död ved. Djupare områden saknas även i 

denna sträcka. Första signalkräftorna noterades ca 150 m uppströms dammvallen. Bohålorna syntes 

tydligt i det klara vattnet. Ca 300 m uppströms dammvallen övergår bäcken till ström/forsande med 

spridda sten/block på grusbotten som går att utveckla till lämpliga lekbottnar.  

 

Vid koordinat (N, E): 6 632 209, 1 419 912 hittades 3 skal efter flodpärlmusslor som relativt nyligen 

hade dött. Bäcken har här mycket fina biotoper för flodpärlmusslor, även vid denna plats hittades en 

4–5 cm signalkräfta. Ca 200 m nedströms Mörttjärnshyttan rinner bäcken genom en mindre 

”sumpskog”, bäcken meandrar något med små forsnackar, hela sträckan har grusbottnar. Vidare 

uppströms finns en sträcka på ca 100 m som är ensidig och grund med grusbotten som saknar 

strukturer för öring men har lämpliga bottnar för lekande öring samt musslor. Vid fornlämningen 

rinner bäcken genom kraftfulla slagghögar på båda sidor, bäcken bli smal och är starkt påverkad av 

hyttan. Den liknar en mindre kanal. Sträckan genom fornlämningen lämnas orörd. Uppströms hyttan 

normaliseras bäcken. Block ligger längs strandkanterna som bör återföras till huvudfåran. 

 

Ett ca 5 m långt ”sel” ligger direkt nedströms 

resterna efter ett dämme som bävern har förstärkt 

hittades 3 levande flodpärlmusslor ((N, E): 6 632 

613, 1 419 843). Öringyngel noterades även i 

”selet”. Bäverdämmet är ca 10 år (eller äldre) och 

mycket kompakt, det utgör ett vandringshinder 

för fisk. Äldre rester efter omfattande 

bäveraktivitet kan ses, man anser att vargen har 

gått hårt åt bäverpopulationen. Det syntes inga 

nya spår efter bäver. 2020 var bäverdämmet 

utrivet och numera finns inget vandringshinder i 

lokalen. Elfisket 2020 i denna lokal genomfördes 

endast med 1 utfiske med hänsyn flodpärlmusslor. 

Årsyngel kunde konstateras likaså äldre öring vilket är positivt för flodpärlmusslans möjligheter för 

reproduktion.   
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Åtgärd Mörttjärnsbäcken, grön sträcka Tidsåtgång/ 
arbetsdagar 

Uppskattad kostnad (kr 
exkl. moms) 

Tillgänglighet 

Anlägga lekområden med uppväxtmiljöer för öringens 
årsungar. Fokus på de områden där flodpärlmusslor 
hittades. Återföra sten och block, död ved. Manuellt 
arbete i en total sträcka av ca 300 m 
 

80 h 60 000  Svårtillgängligt. Endast 
gångavstånd. 

Summa  60 000  

Överst vänster: En av tre skal eftre flodpärlmussla. Överst höger: Mörttjärnsbäcken passerar genom fornlämningen 
”Mörttjärnshyttan”, stora slagghögar omger båda strandkanterna. Sträckan lämnas orörd. Nedre vänster: Två av tre påvisade 
flodpärlmusslor. Nedre höger: Ca 5 m långt sel uppströms hyttområdet där flodpärlmusslorna hittades 

mailto:tomas@kraftmannen.se


   

Kräftmannen AB 
 Västansjö 79 686 94 Rottneros I Telefon 0708-290923 I tomas@kraftmannen.se I Org.nr. 559098–0065  

30 
 

Svart sträcka 
En kort sträcka från utloppet ur Stor Mörttjärn till 

Grisbo, ca 100 m. Sträckan rinner genom 

fornlämningen. Den är kraftigt rensad. Det 

finns rikligt med ”liten” slaggsten längs 

kanterna. Naturligt utlopp. Ca 50 m nedströms 

befintlig väg finns rester efter en dammvall.  

 

Elfisket 2020 visade på bra tätheter både för 0+ 

och >0+ detta trots det finns få 

gömslen/habitat för öring i olika storlekar. 

Kantzonen är delvis gallrad från gran.  

 

 

 

 

Åbengtsbäcken  
Bäcken mynnar i Saxens norra del och 

avvattnar Trunhemstjärn. Den har betydligt 

humösare vatten, jämfört med 

Mörttjärnsbäcken och Dammälven. Den är inte 

lämplig för flodpärlmusslor. Den kalkas ej, 

troligen naturligt sur. Nedre delen från 

mynningen till vägtrumma, ca 60 m är 

forsande/strömmande omgiven av en lövrik 

kantzon. Sträckan är rensad på stora sten/block 

som ligger längs strandkanten. Lekbottnar 

saknas. Bäver nyttjar (har nyttjat) vägtrumman 

som dämme och har skapat ett tillfälligt 

vandringshinder. Hela lokalen elfiskades 

september 2019, ingen öring kunde påvisas, 

endast två små gäddor. I Sträckan finns 2–3 potentiella lekbottnar som kan arbetas fram. Uppströms 

vägtrumman t.o.m. Småtjärnarna är bäcken lugnflytande med en hel del stenbottnar och biotoper för 

öring saknas. Det finns rester efter omfattande bäveraktivitet och bäverdämme.  

 

Ett ytterligare elfiske genomfördes 2020 mellan Trunhemstjärn och Småtjärnarna utan resultat. Öring 

verkar ej nyttja Åbengtsbäcken. Orsaken kan vara försurning. Åtgärder i bäcken har låg prioritet.  

 

 

 

Åtgärd Mörttjärnsbäcken, svart sträcka Tidsåtgång/ 
arbetsdagar 

Uppskattad kostnad (kr 
exkl. moms) 

Tillgänglighet 

Föra en dialog med Länsstyrelsen kulturenhet 
eftersom ca 40 m av sträckan ingår i en fornlämning. 
Projektledning. 

8 h? 5 500  

Återföra sten/block manuellt med varsam hantering. 
Ca 100 m total. Anlägga lekbottnar för öring med 
uppväxtmiljöer för 0+. 

16 11 000  Gångavstånd. 

Summa  16 500  
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Naturvärdes- och kulturhistorisk bedömning för delområde Åbengtsbäcken 
Det finns inga fornlämningar i sträckan. 

Närområdet besitter fina naturvärden med ett 

större område som är skyddad via naturvårdsavtal 

på västra sidan samt ”Åbengtshöjdens 

naturreservat”, se karta intill. Inga av de 

föreslagna åtgärderna kommer genomföras inom 

de skyddade områdena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nedströms vägtrumman mellan Trunhemstjärn och Småtjärnarna fanns en mycket stor bäverdamm i 

juni 2019. Dämningseffekten var stor och den utgör att definitivt vandringshinder i nuläget. 

Nedströms dämmet och ca 75 m är bäcken forsande/strömmande, sträckan är rensad, blocken har 

forslats upp längs kanterna. Grusbotten finns som kan utgöra lekområde som dock kan förbättras och 

optimeras. Närmare Småtjärnarna och nedströms fritidshuset är bäcken strömmande med stort inslag 

av grusbotten med lekmöjligheter. Rikligt med Näckmossa.  

 

 

  

Åtgärd Åbengtsbäcken, mellan vägtrumma och 
mynning 

Tidsåtgång/ 
arbetsdagar 

Uppskattad kostnad (kr 
exkl. moms) 

Tillgänglighet 

Återföra sten/block manuellt alt med mindre 
grävmaskin. Skapa 2–3 lekområden enligt Hartijokki-
metoden. 

8 h  8 000 Nära väg.  

Efter att sträckan är återställd bör det i framtiden 
flyttas öring till sträckan från Dammälven.  

   

Avlägsna 2 bäverdammar varav en vid vägtrumman 8 5 500  
Summa  13 500  

Åtgärd Åbengtsbäcken, mellan Trunhemstjärn och 
Småtjärnarna 

Tidsåtgång/ 
arbetsdagar 

Uppskattad kostnad (kr 
exkl. moms) 

Tillgänglighet 

Återföra sten/block manuellt alt med mindre 
grävmaskin. Skapa 2–3 lekområden enligt Hartijokki-
metoden med uppväxtmiljöer för 0+ 

24 20 000  
30 000 med maskin och 

transport 

Dialog med markägare 
om att få köra ned via 
fastigheten, vid 
maskinellt arbete. 

Avlägsna bäverdammen nedströms vägtrumman 8 5 600  
    

Summa  35 600  
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Billingkullbäcken 
Bäcken mynnar i Trunhemstjärn. 

Avrinningsområdet utgörs av skogsmark, det finns 

ingen sjö eller tjärn i avrinningsområdet. Den är 

humös. Således finns stor risk att bäcken kan gå 

torr eller att det periodvis kan vara mycket låga 

flöden samt försurningsproblem Fokus bör därmed 

vara på de nedre delarna av Billingkullbäcken. 

Vägtrumman nära mynningen är korrekt lagd och 

utgör inget vandringshinder. Ett bäverdämme 

fanns strax uppströms vägtrumman i juni 2019. 

T.o.m. bäverdammen finns rikligt med grusbottnar 

vilket ger bra lekplatser för öring men det är total 

avsaknad av uppväxtmiljöer för årsynglen då det 

saknas sten och större strukturer. Förhållandet är dock naturligt. Vidare uppströms är bäcken 

opåverkad, det finns en blandning av sten/block, grus och sand. Det finns även en variation med 

strömmande/forsande sträckor. Det finns inslag av lekgrus.  

 

Elfisket 2020 påvisade ingen fisk överhuvudtaget. I dagsläget är det inte värt att genomföra åtgärder 

innan man vet orsaken till att inte bäcken är fiskförande. Möjligen är bäcken kraftigt försurad eller går 

torr vid torrperioder.  

 

  

 
 
 
Tomas Jansson  2020-10-28 
Kräftmannen AB 
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