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Olsfors ligger i en långsträckt sprickdal där Sörån rinner fram. Ån kommer från Viaredssjön och rinner 

vid Bollebygd samman med Nolån. Nu kan åter lax och havsöring vandra ända från havet upp i åarna 

upp till Olsfors för att leka. Vid Hultafors sätter däremot kraftverksdammen stopp för fortsatt färd. 

Olsfors får sitt dricksvatten från Öresjö i Borås. Avloppsreningsverket ligger vid Sörån. 

I anslutning till förskolan och skolan finns flera fina naturområden med många olika typer av natur. 

Här finns bäck- och åmiljöer, lövskogar och granskogar. Allt ger förutsättningar en spännande 

mångfald av fåglar, grodor, salamandrar, trollsländor och många andra insekter och vattenlevande 

småkryp. 

Nedan följer en kort presentation av vattenmiljöerna som kan vara lämpliga att ta ut klasser i för att 

upptäcka och undersöka. Det kan säkert finnas fler platser som upptäcks efter hand och som kan 

läggas till i kartan.  

Vid åar är det alltid viktigt att i förhand kontrollera så att vattenflödena inte är för höga utan att 

besöket på platsen blir tryggt. Särskilt låga flöden är det oftast i augusti till september. De markerade 

områdena (Särskilt bra platser för håvning) har grunda sträckor och långgrunda stränder vilket gör att 

sträckorna är trygga vid låga flöden och att man kan vada ut med låga stövlar eller med plasttofflor 

för att skydda fötterna. Vid lokal 2 har en del skräp tippats vid vattendraget vilket gör att man får 

vara extra försiktig när man vadar. 

 

 
Figur 1. Förslag till lämpliga miljöer för håvning och andra studier av vattenmiljöer. Platser med 

siffror finns beskrivna med bilder och kort text nedan. En plats ligger längre västerut i Sörån vid 

Horsvad där en vacker stenvalvsbro ligger. Österut finns en liten damm vid Hultafors sanatorium som 

innehåller mycket vattenlevande djur.  
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Figur 2. Häradsekonomisk karta från 1890-97.  Byarna Örelid och Löfvaslätt var då större än Olsfors. 

Skolhuset låg på sammaplats som dagens skola. 

 

Lokal 1. Sörån 

Här finns en sträcka som vid låga flöden är grund och lättillgänglig. Den nås via en stig längs ån. Från 

söder mynnar också en liten bäck i ån. 

Här fångas bottenlevande småkryp genom att sätta en fyrkantig håv mot motten och försiktigt sparka 

med foten framför håven så att djuren som virvlar upp förs med strömmen in i håven. Djur som finns 

här är främst larver av olika arter av dagsländor, bäcksländor och nattsländor. Man kan också håva 

genom vattenvegetation i ån där djur sitter gömda. Här kan man bl a hitta larver av 

stenflodtrollsländor. Här finns elritsa (äling) och signalkräfta som kan fångas i håvarna. Längs sträckan 

ses ungar av öring eller lax. Både lax och havsöring kan vandra ända från havet för att leka i Sörån på 

grusiga och steniga bottnar. Forsärlan ses ofta längs sträckan och på vintern övervintrar strömstare. 

I de fuktiga miljöerna längs ån finns groddjur som exempelvis vanlig groda. I strandskogarna håller 

stjärtmes till. 

Längs stränderna växer klibbal. Bland vattenväxterna ute i vattnet finns gott om slinga 

(Myriophyllum) samt näckmossa på stenar och en del lånke.  Längs stränderna växer olika 

vattenväxter som vass, ältranunkel, stor igelknopp, flaskstarr, åkermynta och mannagräs. På fuktiga 

mark längs ån växer också älggräs, strätta, skogssäv, strandklo, fackelblomster, kabbleka, 

jättebalsamin och bindvide. Fler blommar mycket vackert som fackelblomster, kabbleka och strätta, 

vilka även lockar till sig många olika arter av blombesökande insekter. Jättebalsamin är en införd 

trädgårdsväxt under stark spridning. Blommorna besöks av humlor och de mogna frökapslarna har en 

egenhet att slunga ut sina från när man rör vid dem. 



 

Vattnet i skolan 2016-08-23. Lyngners vattenråd www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/ 4 

 
Figur 3. Vid låga flöden fungerar sträckan bra att gå ut i. Ute i vattendraget växer rikligt med slinga 

samt en del lånke och näckmossa. Vid stranden i bakgrunden växer vass. Längs den vänstra stranden 

ses gott om älggräs en blommande fackelblomster och längre bort blommande jättebalsamin. 

 
Figur 4. Signalkräfta som känns igen på den stora vita fläcken på klorna. 
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Lokal 2. Sörån 

Vid parkeringsplatsen finns en lättillgänglig del av Sörån. Ån delar upp sig i öar och har ett mycket 

varierat utseende. Vid låga flöden är det lätt att vada ut i ån och håva genom att sätta håven mot 

botten och sparka upp grus och sten framför den. Tyvärr finns en del skräp som tippats vid ån och 

även som ligger i ån, vilket gör att sträckan bör röjas på skräp/avfall. Man bör därför inte gå barfota. 

Man hittar samma typ av djur som i lokal 1. Även här kan man se ungar av öring eller lax samt elritsa 

och signalkräftor. Stränderna är främst bevuxna av klibbal och det finns även en del äldre och döda 

träd där man kan se alticka växa på stammarna. Även sälg och vide växer längs stränderna och när 

dessa blommar tidigt på våren söker en mängd insekter som humlor, bin och fjärilar föda i dessa. 

I vattnet växer slinga och på stränderna jättebalsamin, fackelblomster, bunkestarr, älggräs, videört, 

majbräken och skogssäv. 

 
Figur 3. Långgrunda sträckor finns längs en lång sträcka. I förgrunden växer en tuva av bunkestarr 

och i bakgrunden på ön dominerar jättebalsamin. Öring tar skydd vid stenar. 

   

Figur 4. Sträckan uppström är varierad med öar 

och små avsnörningar av ån. I bakgrunden ses 

klibbalar bevuxna med alticka. I vattnet ligger 

stockar som ger skydd åt olika djur. 
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Lokal 3. Sörån 

Vi landsvägens parkeringsficka cirka 1 km västerut från skolan finns ett lättillgängligt parti av Sörån. 

Ån är här bred (cirka 10 meter) och grund och vid låg vattenföring går här bra att vada. Ån delar upp 

sig i flera fåror och bildar ett sk flätflodsystem. Välutvecklade sådana som det finns längs sträckan är 

ovanliga. I vattnet växer slinga och längs stränderna mannagräs, bäckbräsma, kabbleka, älggräs och 

starr. Träden längs stränderna består främst av klibbal. Här växer även buskar av vide. Botten av ån 

består främst av sand och sten.  

Vid denna plats finns i stort sett samma arter av vattendjur och fiskar som i lokal 1 och 2. 

 
Figur 5. Johan Andersson från länsstyrelsen håller på med elfiske. I bakgrunden ses hur ån delat upp 

sig i flera fåror och bildat öar (flätflodsystem). 

 

Lokal 4. Sörån vid gångbro 

Där man tar sig över ån via en gångbro kan man titta på ån. Här har ån grävts och rensats på sten så 

att två kanaler skapats.  
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Lokal 5. Bäcken 

Detta är en bäck som mynnar i Sörån. Ovanför Örlid delar den upp sig i två bäckar. Den västra har 

sina källor i Tvättetjärnarna och Äspetjärnarn varefter bäcken sedan rinner genom Långasjön. Den 

östra armen kommer från Öretjärnen och Fjällasjön. Om bäcken har något namn står inte på kartan, 

men uppströms Stora Öretjärn heter den Hattabäcken. En gångväg följer bäcken och vid Lokal 5 

ligger bäcken nära där man kan gå ner och undersöka den närmare när vattenföringen är lägre. Håvar 

man kan man bl a hitta dagsländor, bäcksländor och nattsländor. Spår av rensning kan man se i den 

nedre delen där stenar ligger upplagda vid kanterna. 

 
Figur 6. Ett parti av bäcken nära gångvägen. I förgrunden kan man se att bäcken delvis rensats på 

sten som lagts på kanterna av bäckfåran.  

 
Figur 7. Gångvägen längs bäcken.   
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Lokal 6. Bäckravin 

Stigen följer bäcken uppför sluttningen i granskogen. Här finns en spännande miljö där bäcken rinner 

genom en bäckravin med forsar och fall utför berget. I den fuktiga miljön längs bäcken växer många 

olika arter av vackra mossor. Det finns också gott om döda trädstammar som fallit. Dessa är 

värdefulla för vedlevande insekter och för mossor som växer på döda trädstammar. 

 
Figur 8. Ett litet vattenfall i sluttningen. Runt bäcken växer mycket mossor av olika arter. 

Lokal 7. Bäcken vid vägen till Anneberg 

Stigen leder upp till en grusväg. Här rinner vägen genom vägtrummor under bäcken. Här kan man 

undersöka bäcken genom att håva för att se vad det finns för småkryp.  Även här är bäcken rensad 

vilket syns på upplagda block längs kanterna. 

 
Figur 9. Där stigen slutar vid grusvägen rinner bäcken lugnt. Här kan man undersöka den genom att 

håva.  
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Lokal 8. Sörån vid Horsvad 

Platsen ligger väster om kartan i Figur 1. I området kring den gamla stenvalvsbron vid Horsvad är ån 

bred och det finns långgrunda stränder med mycket vattenväxter där man kan håva. Ute i vattnet 

växer höstlånke och hårslinga. I det grunda vattnet växer bäckveronika, ältranunkel, sjöfräken, 

mannagräs och starr. 

 
Figur 10. Stenvalvsbron vid horsvad. I förgrunden finns ett långgrunt område där man kan håva.  

Lokal 9. Damm vid Hultafors gamla sanatorium 

Platsen ligger öster om kartan i Figur 1. Intill vägen strax ovan Hultafors gamla sanatorium finns en 

liten vegetationsrik damm med mycket vattenlevande djur. Eftersom det saknas fisk i dammen blir 

djurlivet särskilt rikt med många arter av vattenlevande småkryp och groddjur. Artsammansättningen 

skiljer sig också mycket från de rinnande vattnen. Här finns exempelvis gott om buksimmare, 

ryggsimmare, dykare samt larver av trollsländor och flicksländor. I vattnet leker grodor, vanlig padda 

och mindre vattensalamander. Kring dammen flyger trollsländor som allmän smaragdflickslända och 

brun mosaikslända. Bland den rika vattenvegetationen finns arter som säv, knappsäv, löktåg, 

flaskstarr, vit- och gul näckros, igelknopp, gäddnate och svalting. Längs stränderna växer kråkklöver, 

strandklo och veketåg. 

 
Figur 11. Dammen. 


