
Många har noterat att det pågår 
grävarbete vid Brosjön i Värm-
landsbro. Arbetet en liten del av 
ett mångårigt arbete med syfte 
att återställa våtmarksområdet 
till en attraktiv fågelsjö. Om-
rådet ska också göras mer till-
gängligt för att bli en attraktion 
för fågelskådare och andra natur-
intresserade.

Brosjön är ett stort våtmarksområ-
de vid E45 i Värmlandsbro. I början 
på 1900-talet var Brosjön en fågel-
sjö med stor artrikedom. Olika om-
ständigheter försämrade senare 
villkoren för fågellivet och arter 
började försvinna från området.

I början på 2000-talet gjordes 
Brosjön till ett så kallat ”Natura 
2000”-område av Naturvårds- 
verket något som öppnade möjlig-
heter för att restaurera området. 
Sedan dess har ett antal projekt 

genomförts med syfte att återskapa 
den attraktiva fågelsjö det engång 
varit, mycket tack vare ett stort 
engagemang från markägarna.
– Utan markägarnas initiativ skulle 
projekten aldrig blivit av. Deras en-
gagemang har varit enormt, säger 
miljöstrateg Lars Anders Sjögren.

Redan nu kan man se effekter av 
arbetet genom att arter som fanns 
här på början av 1900-talet nu har 
återvänt.

Attraktion för besökare
I samband med att fågelsjön restaure-
ras kommer Säffle kommun även att 
iordningställa fågeltorn, vandrings-
stiger, rastplatser och liknande som 
behövs för att göra Brosjön till en lät-
tillgänglig plats för naturupplevelser 
och fågelskådande.
– Vi har redan fått ett antal samtal 
från fågelskådare som vill komma hit, 
säger Lars Anders Sjögren.

Bra även för Ekholmsjön
Insatserna som genomförs i 
Brosjön har också en positiv 
effekt på Ekholmsjön. Genom att 
gräva dammar i Brosjön hindrar 
man att fosfor från närliggande 
markområden fraktas vidare med 
bäckar och vattendrag till Ekholm-
sjön som har problem med över-
gödning. Istället stannar fosforet 
i Brosjön där det har en positiv 
effekt på växtligheten.

Positivt även för arbetssökande
Arbetet med att tillgängligheten 
kring Brosjön kommer utföras av 
utvalda personer i ett av kommu-
nens arbetsmarknadsprojekt som 
erbjuds relevant utbildning för 
arbetsuppgifterna.

– Brosjön är verkligen ett sam-
arbete som ger positiva effekter 
på många olika nivåer, säger Lars 
Anders Sjögren.

Grävmaskinerna vid Brosjön som syns från 45:an håller just nu på att gräva fosforfällor för att begränsa övergödningen av grannsjön Ekholmsjön. 
Arbetet sker i huvudsak i markägarnas regi med finansiering från Länsstyrelsen. Miljöstrateg Lars-Anders Sjögren deltar å Säffle kommuns vägnar.
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