
Upptäck Viskan och dess spännande 
omgivningar! 

Foto

bildtexter!!!



Viskan har haft stor historisk be-
tydelse för vår bygd och är idag en 
viktig inspirationskälla och oas för in-
vånarna i Marks kommun. I broschy-
ren pekas flera smultronställen längs 
Viskan ut. De ligger i Kinna och Skene 
och du kan enkelt besöka dem till fots 
eller med cykel. Vid sju av platserna 
finns även skyltar med information 
uppsatta.

Smultronställen längs Viskan

Med informationsskyltar

1. Stämmemad
Njut av vackra vyer och ett öppet beteslandskap, blommande 
vägkanter och ett rikt fågelliv. 
2. Kinnaström
I Kinnaström kan du få njuta av ett myllrande djurliv, såsom 
blå ljungfruslända och forsälskande fåglar som kungsfiskaren, 
forsärlan och strömstaren. Vid Kinnaström finns även både f.d. 
Kinna kvarns byggnad kvar samt en av Viskans kraftstationer. 
3. Näbbro
Den vackra stenbron Näbbro är 34 meter lång och byggdes 
under åren 1863-67.
4. Velingstorps ravin
Inlandsisen har format de vackra ravinerna vid Velingstorp. I 
dess botten finns en våtmark där det myllrar av av småkryp och 
grodor.
5. Assbergs raviner
Ravinerna i Assberg bjuder på en fantastisk blomsterprakt på 
våren och försommaren med vitsippor, blommande träd och 
ängar.

Ovan: Foto Assbergs 
raviner

Stämmemad, 
Stämmemad är 
en av våra äldsta 
förläggargårdar. 
Förläggarverksam-
heten gick ut på 
att torparna vävde 
tyger hemma och 
levererade dessa till 
en förläggare som 
sålde dem vidare. 
Dessa förläggare 
blev rika och flertalet 
stora vackra gårdar 
med flygelbygg-
nader byggdes. 
(Område 1)



6. Skebro
Den vackra stenbron med tre valv byggdes 1880 och är den 
fjärde bron på denna plats. 

Att utforska på egen hand

A. Stämmemads kraftstation
Området kring kraftstationen är en fin gammal kulturmiljö. 
Längs den strömmande åsträckan kan man föreställa sig hur den 
oreglerade Viskan såg ut en gång.
B. Kinnaström
I åns innerkurva finns en igenväxande men blomrik ängsmark. 
Här kan man hitta många spännande insekter. 
C. Hagmarker vid Velingstorp
Här finns hagmarker och lövdungar med en vacker vy över 
ravinen. Har du tur kan du få höra kärrsångaren sjunga. 
D. Möte mellan Viskan och Häggån
Njut av vackra vyer och mötet mellan Häggån och Viskan. 

Nedan: Foto 
ängsmark vid 
Kinnaström
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Landskapet längs ån

För ca 12000 år sedan 
blev Marks kommun  
helt fri från inlandsisen 
och dalgången där Viskan 
nu rinner var en stor 
havsvik med öar och skär. 
Landhöjningen har sedan 
gjort att havet sjunkit 
undan och vattendragen 
har skurit sig ner i marken 
och skapat meandrande 
raviner i landskapet. 

Istiden lämnade jordar med finsediment efter sig som har 
varit lätta att bruka. Dalgångarna har därför använts för 
jordbruk under flera årtusenden. Samtliga raviner och 
brinkar användes som slåtter- eller betesmark. Idag har 
många av ängsmarkerna vuxit igen med tät blandlövskog. 
På vissa håll, som i Assbergs raviner, hålls dock ravinerna 
öppna med en för trakten unik flora. 

Kraftfulla Viskan

Nyttjandet av Viskan för dess vattenkraft har lång 
historisk kontinuitet. Textilindustrin, vars vagga är i Marks 
kommun, har sin grund i vattenkraften från Viskan och 
Häggån såväl som i förläggarverksamheten. Innan elkraften 
kom behövde textilindustrin vattnets kraft för driften av 
maskinerna. 

Den stora exploateringen av Viskan skedde vid  
industrialismens intåg. I slutet av 1800-talet fram till ett par 

Assbergs och 
Velingtorps 
raviner 
Slåtterängar bredde 
ut sig längs Viskans 
stränder. Höet gavs 
till kreaturen när de 
stod i sitt stall under 
vintern. Gödsel 
från djuren var en 
förutsättning för att 
lyckas med odlingen 
på byns åkrar. Ju 
mer gödsel man fick 
desto större åkrar 
kunde man odla upp 
– ”ängen var åkerns 
moder”. (Område 4 

och 5)

Ovan: Foto Velings-
torps raviner.



decennium in på 1900-talet medförde behovet av elektrisk 
kraft att många av de stora vattenlederna exploaterades. 

Viskans vattenkvalitet

Det var även vid industrialiseringen som den negativa 
påverkan på vattenkvaliteten började. I början av 1900 talet 
fanns 533 industrier längs med Viskan. Både industrier och 
samhällen använde länge ån som avlopp och Viskan var 
fram till 1981 svartlistad från Borås ned till dess mynning.

Ett första steg mot en minskning av utsläppen togs 1934 
då reningsverket i Borås byggdes. Den största förbättringen 
kom dock med Miljöskyddslagen 1969, som förbjöd alla 
skadliga utsläpp till luft och vatten. Verksamheternas 
utsläpp kunde därmed regleras. 

Tack vare ett 
fortsatt arbete 
med att förhin-
dra utsläpp till 
vattnet har ån 
återhämtat sig 
och idag finns 
det mycket 
höga naturvär-
den i Viskans 
h u v u d f å r a . 

Trenden har alltså vänt. Viskan är långt ifrån det stinkande 
dike som det en gång påstods vara. De utsläpp som gjorts 
har dock lämnat föroreningar på botten av flera sjöar och 
i Viskan och det finns mycket kvar att göra. Miljön på-
verkas även av hög tillförsel av näringsämnen vilket bidrar 
till övergödningsproblem och vattenkraftverken som är ett 
hinder för vandrande fisk. 

Liv i kinnaström 
Det sjuder av liv 
under Viskans yta 
i Kinnaström. Det 
forsande vattnet 
föder sländornas 
larver. Dessa blir i 
sin tur munsbitar 
åt fiskar som elritsa 
och bäcköring. Står 
du här en vinterdag 
har du chans att 
se strömstaren. 
(Område 2)

Våtmarker
En våtmark fung-
erar som ett litet 
reningsverk som 
kan användas för 
att minska övergöd-
ningsproblemen. 
Det kommer mycket 
näringsämnen från 
avlopp, jordbruk, 
skogsbruk och inte 
minst från vår trafik. 
Kväve och fosfor 
gör att både Viskan 
och Kattegatt blir 
övergödda och får 
problem med algtill-
växt och syrebrist. 
I våtmarken finns 
bakterier som tar 
hand om en hel del 
av näringsämnena. 
(Område 4)

Till vänster : Foto 
Kinnaström



Vad kan du göra för Viskan?

Tänk på att...
Inte slänga trädgårdsavfall i Viskan eller dess 
omgivningar. Det finns risk att du sprider främmande 
arter i naturen. Vänd dig istället till Skene skog eller 
grovsopbilen.
Inte släppa ut främmande djur eller växter i 
naturen. Om du inte längre vill ha djur eller växter du 
köpt (t.ex. till akvariet) återlämna dem till affären.
Använda fosfatfria disk- och tvättmedel, speciellt 
om du har enskilt avlopp. 
Bara gödsla när det växer och ogräsbekämpa utan 
kemikalier.
Undvika att tvätta bilen på asfalterad yta i närheten 
av vattendraget/ dagvattenbrunnar och använd 
miljöanpassade kemikalier. 
Viskan berörs av strandskydd på 100 meter. Detta 
för att värna växt- och djurliv samt friluftsliv. Inga 
förändringar av naturen får ske utan dispens.
Köpa fiskekort innan du fiskar. 
Rengör båtar samt fiske- och vattenredskap innan 
de flyttas till nytt vatten. Detta för att undvika att 
sjukdomar sprids. 
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