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By och Borgviksälvens vattenråd 
By- och Borgviksälvens vattenråd startades upp under 2009 som ett lokalt samverkansforum 

för vattenfrågor i avrinningsområdet. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att fånga upp lokal 

kunskap och synpunkter om vattnets kvalitet, var eventuella problem finns och vad som borde 

åtgärdas. 

Det ska fungera som en plattform för insyn, påverkan och delaktighet i det omfattande arbete 

som bedrivs till följd av införandet av EU:s Vattendirektiv. I detta arbete ska vattenrådet 



verka för att uppnå och bevara god yt- och grundvattenstatus (enligt Vattenmyndighetens 

kriterier) inom avrinningsområdet. 

By och Borgviksälvens vattenråd samarbetar och hjälper bland annat fiskevårdsföreningar, 

byalag, kommuner och andra entusiaster som har intresse i områdets vatten.  

Vattenrådet ska inte förväxlas med By-och Borgviksälvens vattenvårdsförbund då det senare 

består av kommuner och företag vars syfte är att samordna och effektivisera den miljökontroll 

som lagstiftningen föreskriver.  

Exempel på projekt som vattenrådet deltar eller har deltagit i. 

• Sälboda gård, utbildning inom dammar och fri vattenvandring 

• Öjenäsbäcken, biotopvård för öring och flodpärlmussla 

• Vattendragsvandring Slorudsälven, utbildning 

• Vattendragsvandring Viksälven, utbildning 

• Temadagar för medlemmar, tema vandringshinder ( Arvika och Borgvik) 

• Viksälven, projekt med biotopvård och faunapassage 

• Norge, samarbete över gränserna med gränsvattnen 

• Vrångsälven , Billälven filtreringsteknik för att hitta kräftpest 

• Rinnen/ Säveln, projekt med inventering av invasiva växten sjögull  

• Temadagar, Jordbruk och vatten. Säffle, Arvika, Eda 

• Vattendragsvandring Stenbyälven 

Vid intresse att bli medlem i By och Borgviksälvens vattenråd vänligen besök vår hemsida 

för kontaktuppgifter. 

http://vattenorganisationer.se/byborgviksalven/ 

http://vattenorganisationer.se/bybotgviksalven/


 



Stenbyälven i Långserud  

Stenbyälven ligger inom Västra Långseruds Fvof i de sydvästra delarna av By-och  

Borgviksälvens avrinningsområde. Stenbyälven rinner från sjön Björnklammen genom tjärnen 

Släperudstjärn samt Fjällstjärn innan vattendraget mynnar i sjön Öjesjön. I Stenbyälven har 

biotopförbättrande åtgärder utförts, som anläggande av lekbottnar för öring samt utrivning av 

vandringshinder. I Björnklammens utlopp har ett vandringshinder i form av en 

regleringssdamm rivits ut och ersätts med en stentröskel som inte hindrar den vandring som 

flertalet arter i vattendraget behöver göra föra att reproducera sig. I Stenbyälven finns flertalet 

signalarter som påvisar vattendragets höga kvalitet. Några av dessa arter är Öring, dagsländor 

och en rödlistad art av bäckbagge. 

Området domineras av bergig skogsmark med blandskog av barr och lövskog, vissa delar av 

området hyser anmärkningsvärt mycket Hassel (Corylus avellana). Hassel indikerar på 

näringsrika och kalkhaltiga marker. 

Vattnen i området påverkas negativt på av den försurade nederbörd som faller över Sverige 

och länsstyrelsen började kalka området i början på 80-talet. Mätningar påvisade då mycket 

låga pH värden vilket kan störa reproduktion. Länsstyrelsen har sedan 80- talet fortsatt med 

stödkalkningar och tack vare dessa insatser har man idag bra vattenvärden i älven. 

Hotbilder för våra vattendrag 

Hotbilder kan vara förändringar runt de vattendrag. Det kan vara stora skogsavverkningar i 

anslutning till vattendraget eller utsläpp av hälsovådliga eller kemiska ämnen. Träd i 

anslutning till vattendraget (så kallade kantzoner) är mycket viktigt då dessa dels fungerar 

som filter för vatten som rinner ner mot vattendraget men även som matdepå. I kantzonen och 

på döda träd kalasar insekter som kan bli fisks föda. De största påverkningarna i rinnande 

vatten idag är grumlingar som slammar igen lekbottnar och brist på kantzoner. Grumlingar 

som kan komma från modernt skogs- och jordbruk samt att man ofta hugger ner kantzonen 

vid avverkningar. Modernt skogsbruk kan också tillföra kvicksilver till ett vattendrag på 

grund  

 

Illustration 1: Exempel på körskador och negativ påverkan på 

grund av skogsbruk 



av stora körskador som blir som stora diken som transporterar ämnen och jord ner till 

vattendraget. 

Sviter från äldre skogsbruk 

Under en epok i Sverige så flottade man timmer i bäckar och älvar. För att de skulle kunna 

flytta timret på ett så smidigt sätt som möjligt så var man tvungen att rensa upp i vattendragen 

då dessa va fulla av sten. Detta gjordes oftast för hand om man kan än i dag se rester av detta. 

I stort sett alla rinnande vatten i Värmland är påverkade av rensningar. Man kan se efter 

kanterna av ett vattendrag att det ligger nästan lika mycket sten där som i vattnet. Detta är ett 

tydligt tecken på att man rensat vattendraget. Ibland slingrade sig även vattendragen för 

mycket så man rätade ut dem för att timret skulle kunna transporteras lättare. Dessa åtgärder 

påverkade leken för bland annat öringen som inte längre hade några ståndplatser  för att kunna 

äta föda som kom med strömmen. Lekbottnar försvann också ihop med rensningen och 

mycket mindre öring började produceras. Idag har man återställt många vattendrag och 

Stenbyälven är ett sådant exempel där man inte bara har tillfört sten och block utan även gjort 

om en damm för att underlätta för öringens lekvandring. I och med att man tillför sten, 

lekgrus och block till vattendraget så får öringen större chans att överleva i vattendraget. Dels 

ökas lekmöjligheterna för öringen men det ökar även antalet ståndplatser och uppväxtmiljöer 

för öringyngel. Något som är mycket viktigt för att på sikt kunna få en stor population av 

öring. Insatserna för öringen ökar samtidigt levnadsvillkoren för de andra arterna i 

vattendraget vilket i sin tur kommer förse öringen med mer föda.  

Öringen är upptagen på den internationella rödlistan för hotade fiskarter. Flera sårbara och 

utrotningshotade bestånd finns i Sverige. Detta mycket på grund av den problematik för 

lekvandring som finns i Sverige. Lekvandringen försvåras oftast på grund av 

regleringsdammar eller kraftverksdammar som finns lite överallt. Den typ av öring som 

påverkas mest negativt av dessa är den storväxta öringen som vandrar ut till havs och som 

senare ska upp igen till den plats där den kläckts för att leka. 

Stentröskeln vid Björnklammens utlopp 

Innan Sveriges  infrastruktur med vägar byggdes ut så flottades timmer i våra svenska älvar 

och åar för att man skulle kunna få det huggna timret till sågverk och liknande. I och med att 

vägar och järnväg byggdes ut i Sverige så minskade denna typ av transporter, men man kan än 

idag se resterna av denna epok. Det är synligt bland annat  i form av gamla dammar som finns 

kvar i vattendragen.  

Dammarnas funktion var att hålla en viss vattennivå i sjön och samla timret i större givor för 

att sedan släppa dammluckorna och transportera timret nedströms i systemet. Idag fyller 

många av dammarna enbart funktionen att hålla en sjös vattennivå konstant, men i med detta 

orsakar även dammen ett vandringshinder för de migrerande arter som finns i vattendraget. 

Det finns en viss problematik i detta då man vill hålla kvar vattennivån i sjön samtidigt som 

man vill gynna för de migrerande arterna att kunna leka antingen i sjön eller vattendraget. 

Västra Långseruds Fvof utarbetade 2008 en detaljplan för arbetet, vilken godkändes av 

Länsstyrelsen som också beviljade ett bidrag för utförandet. De befintliga dammluckorna togs 

bort men de murade fundamenten, lämnades kvar och användes för den nya gångbron som 

byggdes. För att skapa en naturlig forsnacke användes ca 100 m3 sprängsten och 



krossmaterial för att först få en stabil och hållfast grund. Denna täcktes sedan med ca 80 m3 

natursten och naturgrus för att skapa ett naturligt utseende. Arbetet tog ca 1 vecka med 

grävmaskin och dumper i anspråk förutom ideella mantimmar.  På detta vis undkom man 

problem med migrationssvårigheter samt kunde säkerhetsställa vattennivån i sjön. Luckorna 

kunde rivas ut och fri vandring kunde ske samtidigt som man kunde bevara den tidigare 

historia som funnits med timmerflottningen. 

 

Fotot visar Stenbydammen samt stentröskeln. Den blå linjen påvisar att dammluckorna 

och stentröskeln har samma höjd 

Bottenlevande insekter  

I Stenbyälven och andra av Sveriges rinnande vatten finns ett stort antal levande 

botteninsekter. Dessa glöms lätt bort att de finns då de är så svåra att få syn på. Ett sätt att få 

fram och studera insekterna är att göra så kallade sparkprov i vattnet. Man tar med sig en håv 

och uppströms håven sparkar man omkring i bottnen. Då gruset virvlar omkring tappar många 

av insekterna taget om bottnen och hamnar i håven istället. Nu kan man med hjälp av skålar 

med vatten studera vilka insekter som finns i vattendraget. 

Olika levnadsvillkor 

De olika insekterna har även olika levnmadsvillkor och med hjälp av att hitta olika typer av 

insekter så kan man även avgöra ungefär hur ett vatten mår. Vissa insekter klarar av leva i 

syrefattiga vilket kan vara ett tecken på att vattnet är övergött medans andra kräver syrerika 

miljöer och mer näringsfattiga miljöer än de andra. 

På planscherna på nästföljande sidor finns exempel på insekter som indikerar olika typer av 

vattenkvalitet. 



 



 



Signalarter 

Signalarter  är ett begrepp man använder för arter som fungerar som indikatorer för ett vatten 

med höga värden. De indikerar att vattnet håller en bra livsmiljö för de flesta arter då 

signalarterna är känsliga för förändringar i miljö och levnadsvillkor. De flesta av signalarterna 

är rödlistade och hotas att utrotas på grund av det sätt vi människor påverkar våran natur. 

Exempel på signalarter är Flodpärlmussla, Strömstare, Vitryggig hackspett, öring, 

vattenbaggar och olika sländor. I Stenbyälven har flera signalarter påträffats  

Sandslända ( Ephemera vulgata ) är en dagslända som trivs i strömmande syrerika vatten. 

Dess namn är lite vilseledande då dess livscykel oftast spänner under flera år. Under första 

tiden av dess levnadsstadium så lever den som sländlarv  i ett kokongliknande rör där den 

bökar runt på botten efter dött organiskt material. Larven blir upp till 25 mm och ser närmast 

hårig ut på stora delar av kroppen. Redan i larvstadiet så kan man se de tre karakteristiska 

ändspröten. Sandsländan är känslig för surt vatten, arten finns normalt inte i vatten med lägre 

pH än 5,5 – 5,9. Sandsländan har normalt en treårig livscykel, vilket innebär att den största 

delen av populationen lever som larv även under kläckningsperioden. Under gynnsamma 

temperaturförhållanden kan utvecklingen fullbordas på 2 år. 

När larven fullbordats till slända och kläckts så sker ännu en förändring. Den nu fullbordade 

sländan ömsar nu hud innan den går in i det fertila stadiet och svärmar. Under svärmningen 

ses en vacker dans där hanen efter att ha parat sig med honan dör. Honan återvänder sedan till 

vattnet och lägger sin äggboll på vattenytan och en ny generation dagsländor kan snart 

kläckas. Dagsländor är även en viktig energikälla för bland annat öring. 

 

 Dagslända och Dagsländelarv 

Bäckbagge 

I Sverige finns 8 arter av bäckbaggsläktet Elmidae och dessa lever  på bottnen i snabbt 

rinnande vatten i bäckar och åar. De blir ca 10mm stora. Bäckbaggarna behöver inte upp till 

ytan för att få syre utan lever hela tiden i vattnet.  Bäckbaggarna hakar sig fast med sina starka 



klor i stenar och undervattensvegetation där de äter växtlighet i vattnet. Arten är känslig 

framförallt i larvstadiet för pH- rubbningar och snabba förändringar i vattnet.   Den 

känsligaste av Sveriges åtta bäckbaggearter är Stenelmis Canaliculcata. Denna bäckbagge har 

i landet upptäckts i ca 400 st lokalområden. Bäckbaggen  Stenelmis Canaliculcata är en av de 

arter i Stenbyälven som gör att älven klassas som nationellt värdefull. 

 

 Bäckbagge 

Öringen och dess hotbild 

Öring (Salmo trutta) 

Artens trivialnamn, öring, kommer sig just av att fisken uppehåller sig i vatten där botten 

består av ör det vill säga grovt grus. Troligen av fornsvenska öridh före 1520.  

Öring finns över hela landet i vattendrag som håller bra kvalitet, från kusten till fjället. Den är 

en av våra mest populära sportfiskar och är även en mycket populär matfisk, mycket på grund 

av dess röda feta kött. 

Biologi 

Öringen ingår i familjen laxartade fiskar. Stora Öringar kan lätt misstas för lax men med 

skillnaden att Öringen har prickar även under mittlinjen å kroppen. Alla öringar föds i 

rinnande vatten och medan vissa tillbringar hela sitt liv i vattendraget vandrar andra i väg till 

sjöar eller hav för att växa sig stora.  

De som vandrar iväg kallas smolt under utvandringen och riskerar att ätas av rovdjur som 

större fiskar, fåglar eller däggdjur, eller fångas i fiske på vägen. Lyckas de växa sig stora och 

återvända för lek har de en fördel av att vara stora och dominanta. De lyckas därför ofta bäst 

med fortplantningen och på så sätt bevaras egenskapen att vandra långt. Beroende på om de 

stannar kvar i hemmavattendraget eller vandrar i väg kallas öringarna ofta för bäcköring, 

insjööring eller havsöring – alla är dock samma art. Öring leker i rinnande vatten, från små 

bäckar till de stora älvarnas strandzon. Leken sker på hösten. Den befruktade rommen läggs i 

lekgropar på väl strömsatta sträckor av vattendrag och täcks över av grus och sten. Påföljande 



vår kläcks rommen. Ungarna håller revir och äter då främst driftföda som insekter och annat 

som driver med vattenströmmen. I havet övergår öringen till fiskdiet, främst bestående av 

sill/strömming och skarpsill. Det ställs stora krav på ett vatten för att öringen ska kunna 

fortplanta sig och växa upp i vattendraget.  



Stenbyn 

Historiska tillbakablickar 

 

Historisk tillbakablick av Björnklammen / 

Stenbyälven / Änden / Åbrona 

Kolugnarna / Kôlommane  kallas platsen vid sjön Björnklammens södra ände. 

I mitten av 1800-talet iordningställdes en flottled från Björnsjön (Bjursjön) och  

Björnklammen i norr vidare söderut genom Stenbyälven – Släperudstjärnet – Fjällstjärnet – 

Öjesjön – Öjesjöälven – Kopperudstjärnet – Vålungen – Sillingsforsälven – Eldan – Lången – 

Aspen och Lillälven för att senare gå förbi Kolsäter och ut i Byälven. Flottleden avsynades 

och togs i bruk 1843 och godkändes av Kunglig Majestät 1851. 

Flottningen var ett säsongsarbete som vår och försommar erbjöd många arbetstillfällen för 

bygdens folk. På 1950-talet förändrades skogsbruket, skogsbilvägar började byggas och 

flottningen upphörde längs denna flottled efter mer än 100 år. 



 
Ett flottarlag vid Stenbydammen, april 1920 

Under krigstiden, då vårt lands bilar drevs med gengas, var efterfrågan på kol stor. År 1940 

byggde Svaneholms AB 15 st kolugnar på denna plats. Vägen ner till ”Kolugnarna”, som 

platsen nu kallades, hade byggts redan i början av 1930-talet som ett s.k. nödhjälpsarbete. 

Vägen kallas, trots sin raka sträckning, skämtsamt för ”Korvringevägen”. Arbetsledaren för 

vägbygget lär en gång ha tagit en korvring i en av bygdens butiker och fick därefter heta 

Korvringe-Kalle. 

Kolningen pågick endast fyra år men under dessa år producerades tusentals kubikmeter kol 

som lastades på lastbilar och levererades vidare ut i landet. 



 
Virket till Kolugnarna fraktades ofta över isen på Björnklammen 

 
Kastvedstravar 



 
Ugnarna är laddade och tända 

 
Lastning av det färdiga kolet År 1992 gjordes en fornminnesinventering i Långserud som 

visade på fynd efter en stenåldersbosättning på platsen.  

Riksantikvarieämbetet:  http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html? 

tab=3&page=1&objektid=10216200500001 



”Stenåldersboplats, 30x15 m (Ö-V), belägen på tämligen plan moränmark utskjutande mot 

sjö. Strandhak med sandmark i V och grus och stenar i Ö. Boplatsen är svåravgränsad och 

har troligen en större utsträckning. Vid inventeringstillfället påträffades ett flertal 

kvartsskärvor, varav några är bearbetade. Bevuxen med lövskog. Osäker på grund av det 

ringa fyndmaterialet. Läget är dock mycket bra.” 

Stenbydammen 

Reglerade vattenflödet från Björnklammen nedströms. Strax nedanför låg Kvarnen i Stenbyn. 

Redan på den geometriska kartan från 1646 fanns där en bäck- eller skvaltekvarn ”som går 

höst och vår”. Kvarnen ägdes gemensamt av hemmansborna, liksom den senare byggda 

sågkvarnen. 1863 arrenderades fallet och marken däromkring bort och den tillträdande 

mjölnaren fick ”derpå uppföra en Tullmölqvarn”.  

Vattenenergin användes förutom till flottningen och kvarn också till att driva ramsåg, 

takspånhyvel och senare även en elgenerator som försåg byarna runt om med elektriskt ljus. 

Kraftverket byggdes 1918 och Skogmarkens Elektriska förening bildades. Mjölnaren skötte 

driften, mot att han själv hade fritt ljus. År 1941 avvecklades denna verksamhet och två år 

senare även kvarnen. 

 
Kvarnen i Stenbyn i början av 1900-talet. 

Under 2008 genomfördes ett projekt för att ta bort den gamla flottningsdammen som utgjorde 

att vandringshinder för bl.a bäcköring.  

Västra Långseruds Fvof utarbetade en detaljplan för arbetet, vilken godkändes av 

Länsstyrelsen som också beviljade ett bidrag för utförandet. 

De befintliga dammluckorna togs bort men de murade fundamenten, på senare tid förstärkta 

med betong, lämnades kvar och användes för den nya gångbron som byggdes. För att skapa 

en naturlig forsnacke användes ca 100 m3 sprängsten och krossmaterial för att först få en 

stabil och hållfast grund. Denna täcktes sedan med ca 80 m3 natursten och naturgrus för att 

skapa ett naturligt utseende. Arbetet tog ca 1 vecka med grävmaskin och dumper i anspråk 

förutom idéella mantimmar. 



Änden / Kolarkoja (Kôlarkôja) 

Här låg från 1880 till omkring 1910 torpet Änden (Ä’en). Anders som var brukare här hade en 

ko och några smådjur. Förutom att han gick på dagsverken var han postbärare mellan 1886- 

1901. Han gick till fots från poststationen i Lönnskog den 15 km långa vägen till 

poststationen i Olebyn med avgående post och kom åter med en ofta tung och välfylld 

postväska. 

Vid Änden byggdes på 1970-talet ett vindskydd och en grillplats. Något år senare tillkom en 

kolarkoja efter gammal modell, byggd av Lönnskogs Folkets Husförening i samarbete med 

Långseruds Utvecklingsgrupp.  

Platsen är välbesökt och under åren har här anordnats en rad aktiviteter, grillkvällar, 

”väsenvandring”, tjärbränning och musikunderhållning. En av de vandringsleder som utgår 

från Elofsbyns Lägergård går till Kolarkojan vid Änden. 

Åbrona / rastplats 

Några hundra meter uppströms, vid Abborre-pôrn (-pölen), låg Elofsbysågen som var i drift in 

på 1950-talet. Här vid Åbrona fanns förr en allmänning, ett lertag samt en s.k. lerkran där det 

tillverkades tegelsten för bygdens behov. 

Förbi Åbrona går vandringsled från Elofsbyns Lägergård mot Kniphöjden och Stone-gruvan. 

En hemvändande svensk-amerikan Anton Stone orsakade guldfeber i bygden då han på 

1930talet började leta guld i Långserudsbergen. 

En bit nedströms Åbrona låg ytterligare ett sågverk, Fjällssågen. Nu hade emellertid 

fallhöjden på vattendraget blivit för dålig så här investerade man så småningom i en 

ångmaskin som drev sågen. 

 
Tegelslagning vid Åbrona, 1915. I bakgrunden syns den hästdrivna lerkranen, där bruket 

blandas. 



 



 



Information om historik framtagen av: 

Helena Johansson från återberättelser av Sylvia Olsson  

(bygdeforskare) 

Projektet är genomfört av Säffle Kommun och By och 

Borgviksälvens vattenråd med hjälp av statligt LONA bidrag. Alla 

illustrationer är gjorda av Mia Nerander 2016 

 


