
Våra åar och älvar är viktiga för 
många växter och djur som trivs 
där, till exempel laxar, insekts-
larver och flodpärlmusslor. 
Därför är det viktigt att vatten-
dragen inte smutsas ner.
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Vattendrag
Vattendrag är det gemensamma namnet för bäckar, åar och älvar. 
En bäck är ett litet vattendrag. Bäckar kan vara så grunda att det går 
att vada över dem. En å är större än en bäck men mindre än en älv.

Till sist når älven fram till havet.

Flera åar rinner ihop till en älv. 

Smältvatten samlas upp 
i bäckar som rinner ihop 
till större åar.

De stora älvarna börjar som 
små bäckar uppe i fjällen.

Fyrisån utanför  
Uppsala.

Forsränning i Piteälven i Norrbotten.
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Åar
Det finns många hundra åar i Sverige. Genom varje 
svenskt landskap och genom många städer rinner en 
å. Ända sedan stenåldern har människorna valt att 
bo nära åar. Där har man kunnat fiska och det har 
funnits djur att jaga och vatten för matlagning.

Vattnet i ån tar alltid den lättaste vägen på sin 
resa. Där berg och stenar kommer i vägen måste den 
väja och ta en annan väg. Ån slingrar sig sakta fram 
genom landskapet. På vissa ställen breder åkrar och 
ängar ut sig på åns båda sidor. På andra ställen rinner 
den genom en stad eller en skog.

Till sist når ån fram till havet eller till en sjö.

Älvar
De stora och breda vattendragen i  
Sverige kallas älvar. De allra största  
älvarna finns i norra Sverige. Älvarna  
har i alla tider använts på olika sätt,  
bland annat för att transportera 
människor och varor. Kraften i det  
strömmande vattnet kan utnyttjas  
för att få fram elektricitet. (Läs mer  
om vattenkraft på sidan 52.)

Älven fortsätter ner 
genom de stora 
skogarna.

Där det är brant forsar älven fram och på 
vissa ställen finns skummande vattenfall. 
Här kan vattenkraftverk byggas.

När landskapet blir 
plattare flyter älven 
långsammare.


