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Värmullenprojektet är ett samverkansprojekt mellan Hagfors kommun, Uddeholms AB, Fortum Sverige och Klarälvens 

vattenråd med syfte att ta fram en lokal åtgärdsplan för Värmullen så att sjön ska nå god ekologisk status.  

Projektet har blivit möjligt genom LOVA-bidrag från länsstyrelsen Värmland.  

Kontaktperson är Anna Sjörs, romboland30291@gmail.com  telefon 072 50 30291 

 

 
Hur mår Värmullen idag? 
 

Värmullen har under lång tid tagit emot orenat 

avloppsvatten från Hagfors järnverk och stad.  

Processvatten med olja och metaller, surt betbad 

och toalettavlopp gick orenat ut i Värmullen. I 

röken från Uddeholms AB fanns metaller som med 

dagvatten och regn kom ner i sjön. Hagfors stad 

utvecklades snabbt på 50-talet. Men först 1973 

stod reningsverket klart. Sjön fick stämpeln 

”Värmlands mest förorenade sjö” av länsstyrelsen. 

Hagforsbon kallade sin sjö ”Dyngsjön” och fiskdöd var vanligt. Arbetet med att 

förbättra utsläppen startade.  

Under perioden 2017–2019 har vi undersökt Värmullen på djupet och i ytan– 

och vi kan konstatera att Värmullen visst gick att rädda – men att fortfarande 

kvarstår problem som vi vill åtgärda. 

Syrebrist 
Vi har dokumenterat kraftig syrebrist under projektets tre somrar på nivåer 

under 5–6 m, vilket motsvarar ungefär 50 % av Värmullens vattenvolym. 

Bottendjur dör av syrebristen, nedbrytningen stannar av och näringsbalansen 

blir fel. Ammoniumhalter kan bli väldigt höga, vilket är skadligt för bottenfauna 

och fisk. I norra Värmullen är situationen bättre än i södra. Syrebristen är 

orsakad av dålig genomströmning genom sjön.  

Metaller minskar 
Positivt är att metallnedfallet över Hagfors och upplagring av metaller både i 

bottensediment och fisk har minskat. Det gäller metaller som är farliga – som 

kadmium, kvicksilver och bly men även ”järnmetallerna” zink, krom och nickel. 

Luften över Hagfors stad innehåller idag mindre metaller än tidigare, det 

konstaterade vi genom att mäta metaller i mossa.  
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Fisken går att äta!  
Det finns mycket mer mört i sjön än tidigare, vilket är oroväckande, då mycket 

karpfisk kan sätta en sjö i en ond cirkel. Men Värmullen har fortfarande ett 

bestånd av fin, stor abborre. Utöver kvicksilver- som all insjöfisk i Sverige 

innehåller– är metallhalterna lägre i Värmullen-abborren än i ”köpefisk” testad 

av livsmedelsverket. Vi kunde även konstatera att fisken inte innehåller 

dioxiner eller andra kända miljögifter i skadliga nivåer. 

Åtgärder under projektperioden 2017–2019 
Lappkärrs avloppsreningsverk har byggts om för att optimera reningen vid 

perioder med höga flöden, klart hösten 2019. En effektivare rening vid 

Holkesmossen färdigställs sommaren 2020. Uddeholms AB har satt in 

styrskärmar i sin reningsdamm och installerat en effektiv stoftavskiljning på 

stålverket, klart 2017. Allt detta minskar utsläppen av näringsämnen och 

metaller i sjön.  

Utmaningar  
Avgörande för sjöns framtid är genomströmningen av friskt syresatt vatten. Då 

Värmullen är en del i det viktiga elproducerande Uvå-systemet är detta ingen 

enkel fråga. För att optimera elbalansen i Sverige behövs magasinering av 

vatten. Det sker i Uvåns alla dammar sommartid för att nyttjas till elproduktion 

i kraftverken vintertid. Hela Uvå-systemet ska omprövas senast 1 sept 2027 

enligt den nationella planen för vattenkraften. Innan dess har vi kommit 

överens med Fortum Sverige att göra genomströmningstester i sjön.  

Fler utmaningar väntar oss – dagvattnet från Hagfors stad och från delar av 

Uddeholms AB går orenat ut i Uvån, Görsjöbäcken och Hagälven. Enskilda 

avlopp uppströms kan förbättra sin rening. Vi föreslår därför en lista på 

åtgärder med syfte att Värmullen ska komma i långsiktigt hållbar balans. 

Värmullenprojektet redovisas i en kort sammanställning samt i sin helhet 

tillgängliga på Klarälvens vattenråds hemsida,  

Adress till sidan: http://klaralvensvattenrad.se/ leta under dokument Värmullen 
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