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Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU�
Utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav som fnns i EU:s fågeldirektiv
och art- och habitatdirektiv� Syftet är att reducera risken för utrotning av vilda djur
och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs� Alla medlemsländer ska
peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper
och arter som anges i art- och habitatdirektivet� Genom utpekandet åtar sig
länderna att de utpekade värdena i områdena ska bevaras långsiktigt�
Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk
mångfald� I art- och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och sammanlagt cirka
900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla� 90 av naturtyperna och drygt 100
av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 fnns i Sverige� Därtill
häckar regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fågelarter i vårt land�

Bevarandeplan
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning� Detta
ska göras i särskilda bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är
skyddat som naturreservat� I planen ska det fnnas en beskrivning av området
innehållandes bevarandesyfte, bevarandemål och en förteckning av de naturtyper
och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus� Hot mot
Natura 2000-områdets arter och naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, till
exempel skydd eller skötsel, ska också beskrivas� Informationen ska underlätta
förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken�
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig
för att målsättningen med området uppfylls� Bevarandeplanen ska revideras när
ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras� Den ska tas
fram och hållas aktuell i dialog med berörda intressenter, och det är värdefullt om
den som har ny information om områdets förutsättningar kontaktar Länsstyrelsen�
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument� För formell reglering
av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, till exempel skyddsbeslut för
naturreservat� Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den
tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000�

Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område� Det kan även
gälla åtgärder utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området�
Detta regleras i miljöbalken (7 kap�27–29§§)� Då det kan vara svårt att avgöra
vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man
samråda med Länsstyrelsen före genomförandet� Vid skogsbruksåtgärder hålls
samråd med Skogsstyrelsen� Mer information fnns hos Länsstyrelsen, läs på
webben eller kontakta en handläggare�
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Karta och kartverktyg
Aktuell information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt Natura
2000-område går att hitta med hjälp av kartverktyget Skyddad natur� Det kan
nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på ”kartverktyget skyddad
natur”� I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för
mer information� Karta över naturtyper hittas efter sökning av område, gå till
fiken Kartskikt, avmarkera allt och under Naturtypskarteringar, lägg till Natura
naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper (ytor, linjer, punkter)� Det fnns även
möjlighet att ladda ner naturtypskartan som shp-fl� För mer information, se
Länsstyrelsens hemsida�
Här nedan fnns en översiktskarta över områdets belägenhet� En naturtypskarta
fnns i slutet av denna bevarandeplan�

© Länsstyrelsen Jämtlands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan - GSD
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Förklaring av begrepp
Bevarandesyfte
Det övergripande syftet med Natura 2000-området är alltid att upprätthålla de
förtecknade naturtyperna och arterna i ”gynnsam bevarandestatus”�
Bevarandemål
Bevarandemålen beskriver vad bevarandesyftet innebär i praktiken för förtecknade
naturtyper och arter� Målet skall alltså, helst med hjälp av mätbara parametrar,
beskriva vad gynnsam bevarandestatus för aktuell art eller naturtyp innebär�
Föreligger redan gynnsam bevarandestatus sätts bevarandemålen ofta så att
nuvarande förhållanden ska bibehållas�
Bevarandestatus
Bevarandestatus för en naturtyp bestäms av de faktorer som påverkar naturtypen
och dess typiska arter� Med påverkan avses något som på lång sikt kan förändra
naturtypens naturliga utbredning, struktur, funktion, eller förändra de typiska
arternas möjlighet till överlevnad� En naturtyps bevarandestatus anses gynnsam
när:
» dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den
täcker inom detta område är stabila eller ökande, och
» den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga
kommer att fnnas under en överskådlig framtid, och
» bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam�
Bevarandestatus för en art bestäms av de faktorer som påverkar arten och som
på lång sikt kan förändra den naturliga utbredningen eller storleken hos dess
populationer� En arts bevarandestatus anses som gynnsam när:
» uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång
sikt kommer att förbli livskraftigt och
» artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde inte minskar inom en
överskådlig framtid, och
» det kommer att fortsätta fnnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens
populationer skall bibehållas på lång sikt�
Habitat
Med habitat menas en miljö som är lämplig för en viss art att leva i� I denna
bevarandeplan används begreppet naturtyp ofta som synonym till habitat�
Koder
Varje naturtyp och art som omfattas av art- och habitatdirektivet eller
fågeldirektivet har en speciell kod� Förteckningen över koder för arter och
naturtyper som återfnns i Sverige hittas på Naturvårdsverkets hemsida:
http://www�naturvardsverket�se
Dessutom har alla Natura 2000-områden en unik kod�
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Prioriterad art eller naturtyp
Utpekade som prioriterade i art- och habitatdirektivet eftersom Sverige som
medlem i EU har ett särskilt ansvar för dessa� Prioriterade arter och naturtyper
är ofta de mest hotade och/eller så fnns deras huvudsakliga utbredningsområde
inom EU�
Rödlistad art
Rödlistan är en nationell sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom
landets gränser� Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier som
omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender�
Utifrån en sammantagen bedömning placeras arterna i olika rödlistekategorier�
Läs mer på Artdatabankens hemsida: http://www�artdatabanken�se
Typisk art
Indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos naturtypen
genom att de reagerar relativt tidigt på förändringar�
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Ingående naturtyper och arter
enligt art- och habitatdirektivet
Området är utpekat att ingå i nätverket Natura 2000 enligt art och
habitatdirektivet� I tabellerna nedan redovisas samtliga i området påträffade arter
och naturtyper som legat till grund för detta� Resterande areal upp till områdets
totala areal uppfyller idag inte kriterierna för någon av de naturtyper som ingår i
art- och habitatdirektivet�
Tabell 1. Ingående natur t yper enligt ar t- och habit atdirek tivet .

Kod

Naturtyp

Uppskattad areal

Bevarandestatus

3220

Alpina vattendrag

2,1 hektar

Gynnsam

8110

Silikatbranter

1,4 hektar

Gynnsam

9010*

Taiga

12,7 hektar

Gynnsam

* = Prioriterad naturtyp enligt art- och habitatdirektivet.
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Beskrivning av området
Hällingsåfallet ligger cirka 22 kilometer sydost om Gäddede, omkring fyra
kilometer uppströms Hällingsåns utlopp i sjön Hetögeln, Ströms Vattudal�
Hällingåfallets vattenfall har en lodrät fallhöjd på 42 meter och dess kanjon är
mellan 15 till 60 meter bred och cirka 800 meter lång vilket gör den till en av
de största i Sverige� En teori om hur kanjonen skapades är att en sprickzon i
berggrunden rensades upp i samband med den senaste istidens isavsmältning�
Vattenfallet och kanjonbildningen ger upphov till en mycket intressant och
värdefull forsdimmepräglad livsmiljö som gynnar många kryptogamer och andra
fuktighetskrävande arter� Denna typ av miljö är numera mycket ovanlig i Sverige
som en följd av framför allt vattenkraftsutbyggnad, och kvarvarande fors- och
fallsträckor har därför ett högt bevarandevärde� Skogen består främst av 160årig grandominerad barrblandskog på frisk mark (med inslag av ännu äldre träd)�
Närmast kanjonen ökar lövinslaget (framför allt björk) och här är även vissa partier
bevuxna med senvuxen tallskog på hällmark� Det fnns även två mindre aspkloner�
På sydöstra sidan om Hällingsån fnns spår av tidigare skogsbränder både i form
av brandljud på äldre tall och enstaka kolade högstubbar�
Området har länge varit ett välbesökt besöks- och turistmål och avsattes som
naturreservat 1971� Syftet var, i första hand, att bevara området helt orört samt
att kanalisera den ökande turistströmmen så att områdets naturvärden i största
möjliga utsträckning bevaras� Utanför naturreservatet är ett område runt fallet
skyddat med ”landskapsbildsskydd” enligt 19§ Naturvårdslagen (lydelse före
1975)� I detta område fnns två objekt inventerade som sumpskog�
I Natura 2000-området Hällingsåfallet återfnns många rödlistade arter� Tabell 4
listar några av dessa�

Tabell 2. Rödlistade arter inom Natura 2000-området Hällingsåfallet.
Rödlistekategorier definieras som: Utdöd (EX), Utdöd i vilt tillstånd (EW), Nationellt utdöd (RE),
Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT), Livskraftig (LC), Kunskapsbrist (DD).
Art

Svenskt namn

Rödlistekategori

Buteo lagopus

Fjällvråk

NT

Picoides tridactylus

Tretåig hackspett

NT

Cephaloziella massalongi

Kopparmikromossa

DD

Cololejeunea calcarea

Spindelmossa

VU

Lescuraea patens

Raspbågmossa

NT

Lophozia ascendens

Liten hornfikmossa

NT

Garnlav

NT

Fåglar

Mossor

Lavar
Alectoria sarmentosa
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Art

Svenskt namn

Rödlistekategori

Cavernularia hultenii

Kavernularia

NT

Fuscopannaria confusa

Forsgytterlav

VU

Fuscopannaria mediterranea

Olivbrun gytterlav

NT

Hypogymnia austerodes

Mörk blåslav

DD

Lobaria hallii

Hårig skrovellav

CR

Lobaria pulmonaria

Lunglav

NT

Lobaria scrobiculata

Skrovellav

NT

Pannaria conoplea

Grynlav

VU

Parmeliella parvula

Dvärgblylav

CR

Pilophorus robustus

Stor kolvlav

DD

Platismatia norvegica

Norsk näverlav

VU

Plectocarpon lichenum

Lunglavsknapp

VU

Ramalina thrausta

Trådbrosklav

EN

Stereocaulon delisei

Bohuspåskrislav

RE

Alloclavaria purpurea

Luddfngersvamp

NT

Cortinarius agathosmus

Vitterspindling

NT

Hydnellum suaveolens

Dofttaggsvamp

NT

Lactarius olivinus

Olivinriska

NT

Phellinus chrysoloma

Granticka

NT

Phellinus ferrugineofuscus

Ullticka

NT

Phellinus nigrolimitatus

Gränsticka

NT

Pseudographis pinicola

Gammelgranskål

NT

Neolecta vitellina

Gullmurkling

NT

Svampar
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Bevarandesyfte
Natura 2000-området Hällingsåfallet består av ett naturreservat med samma
namn, där du fnner Sveriges längsta vattenfyllda kanjon och omgivande
fuktdimmepräglade skog�
Bevarandesyftet för området är att säkerställa en gynnsam bevarandestatus för
områdets ingående naturtyper och arter:
» Alpina vattendrag (3220)
» Silikatbranter (8110)
» Taiga (9010)

Prioriterade bevarandevärden
I Natura 2000-området Hällingsåfallet är de prioriterade bevarandevärdena
följande:
» Den forsdimmepräglade naturskogen, rasbranterna och kanjonen�
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Bevarandestatus
För att kunna säkra det långsiktiga bevarandet av utpekade naturtyper och arter
samt bedöma behov och prioriteringar av bevarandeåtgärder krävs en bedömning
av det specifka områdets bevarandestatus�
Denna bedömning utgår från tillståndet hos ingående naturtyper och arter i
förhållande till de mål som fastställts för området� Områdets hotbild vägs in för att
ge en uppfattning om hur områdets förutsättningar kommer utvecklas i framtiden�
För detta område bedöms bevarandestatusen preliminärt vara gynnsam�
Observera att området är otillräckligt undersökt varför vi inte med säkerhet kan
säga vilken bevarandestatus området har idag�
Detta baseras på att vattendraget ej är påverkat och fortsätter tillhandahålla
den forsdimma som är så viktig för området� Dock har det skett avverkningar
nära inpå området, vilket i och med områdets lilla storlek kan betyda att stora
delar av skogsnaturtyperna är påverkade av kanteffekter� Dessutom beror
skogsnaturtypernas bevarandestatus på vilken undertyp av taiga vi vill behålla
i området� Bevarandestatusen för ”tallskog med ofta återkommande bränder”
är troligtvis ej gynnsam� Bevarandestatusen för den nuvarande undertypen
”barrblandskog” som alltmer övergår till undertypen ”granskog” kan däremot vara
gynnsam�
För bevarandestatus för specifka naturtyper och arter se beskrivningen av
respektive naturtyp eller art�
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Övergripande bevarandemål
Nedan listas en sammanfattning av bevarandemålen för området� För mer
detaljerade bevarandemål, se bevarandemål för respektive naturtyp och art�
» Ingående arter utpekade i art- och habitatdirektivet ska vara livskraftiga�
» Arealen för respektive naturtyp ska inte minska�
» Populationerna av typiska arter för naturtyperna ska vara livskraftiga på lång
sikt�
» Skogen skall vara olikåldrig och ferskiktad�
» Ingen eller försumbar påverkan på hydrologin i vattendraget eller i skogs- och
bergsnaturtyperna�
» Död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier ska förekomma�
» Delar av den döda veden ska vara stående�
» Antalet rödlistade arter i området ska vara minst 18�
» Runt området bör det fnnas skoglig kontinuitet�
» Vattendraget ska ha naturlig vattenföring och födesdynamik�
» Vattendraget ska ha god ekologisk status�
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Övergripande hotbild
Hotbilden är en utvärdering av de hot som fnns mot de olika naturtyperna, arterna,
samt mot Natura 2000-området i sig�
De allvarligaste hoten är sådana som förstör eller allvarligt skadar strukturer,
miljöer och funktioner� Exempel på sådana hot är exploatering och
skogsbruksåtgärder inom eller i anslutning till området�
Nedan listas en sammanfattning av de hot som anses vara övergripande och de
hot som anses mycket akuta eller allvarliga�
För en mer detaljerad hotbild, se hotbild för respektive naturtyp och art�
» Exploatering av området�
» Dikning, vägbyggnation och andra markavvattnande åtgärder i eller i närheten
av området kan påverka hydrologi och hydrokemi�
» Spridning av kalk, aska eller gödningsämnen i eller i närheten av området kan
förändra näringssammansättning och hydrokemin�
» Skogsbruksåtgärder i eller i närheten av området kan påverka hydrologi,
lokalklimat och markstruktur negativt�
» Reglering av vattendraget�
» Hög besöksmängd kan medföra slitage på mark och arter�
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Prioriterade bevarandeåtgärder
För att uppnå bevarandemålen bör följande bevarandeåtgärder genomföras�
Åtgärdsförslagen har sin utgångspunkt i och är tänkta att motverka de specifka
hot som utpekats för området ifråga och innefattar både allmänna åtgärder (det
vill säga hur området respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, naturskydd
och naturvård) och specifka åtgärder för Natura 2000-området� De åtgärder som
listas här är prioriterade för området�
För att bevara områdets natur- och kulturvärden långsiktigt rekommenderas
ett formellt skydd genom naturreservatsbildning eller biotopskydd� Markägare
och brukare bör informeras om möjligheter att få miljöstödsersättning för att
upprätthålla lämplig skötsel av naturvärdena i Natura 2000-området� Markägare
och brukare i angränsande områden har stora möjligheter att bistå bevarandet
av naturvärdena i Natura 2000-området� Information om dessa naturvärden och
lämpligt tillvägagångssätt bör därför fnnas tillgängligt� Information om områdets
natur och bevarandevärden samt om hur detta bör beaktas ska dessutom vara
tillgängligt för allmänheten�
För att undvika påverkan från närliggande markanvändning är väl fungerande
skyddszoner vid exempelvis avverkningar, gödsling och kalkning i anslutning till
området en viktig del av en långsiktigt hållbar bevarandestrategi� Dit hör även att
en naturvårdsanpassning sker hos skogsnäringen med ökad hänsyn vid sjöar och
vattendrag i anslutning till Natura 2000-området� Miniminivån för denna hänsyn
bör utgå från Skogsstyrelsens rekommendationer�
Kraven på skyddszonernas utseende varierar, bland annat beroende på områdets
topograf och markförhållanden� För att nå en fexibel naturvårdsanpassning
bestäms skyddszonernas storlek individuellt för varje avverkningsobjekt/varje
avverkningsanmälan utifrån de lokala förutsättningarna� Kravet är ett fullgott skydd
och en fullgod funktion för att säkerställa den
biologiska mångfalden inom området�
Det bör fnnas en effektiv kanalisering av besökare, med syfte att minimera
det slitage som skulle kunna uppstå� Vid fortsatt ökad besöksmängd bör de
anläggningar som fnns utökas med exempelvis fer spänger�
En inventering för att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att minska påverkan
av de nu borttagna friluftsanläggningarna bör genomföras�
» Markägare och brukare i närområdet bör informeras om möjligheter att bistå
bevarandet av naturvärdena i Natura 2000-området�
» Bevarandeplan med information om områdets natur- och bevarandevärden
ska vara tillgänglig för allmänheten�
» Vid avverkningar, gödsling, kalkning med mera i områden där vattenföringen
leder in i Natura 2000-området måste särskild hänsyn tas�
» En naturlig artsammansättning ska upprätthållas�
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» Särskild hänsyn ska tas till våtmarker och vattenmiljöer i anslutning till Natura
2000-området�
» En naturlig artsammansättning ska upprätthållas�
» Besökare bör kanaliseras så att risken för slitage och störningar på mark och
arter minimeras�
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Uppföljning
Området bör uppföljas kontinuerligt för att upprätthålla en långsiktigt gynnsam
bevarandestatus för utpekade arter och naturtyper samt för att kunna utvärdera
områdets bevarandeåtgärder och behov av ytterligare åtgärder� I de fall området
inte har något formellt skydd är fortlöpande uppföljning av bevarandetillståndet
prioriterat�
Om särskilda skötselåtgärder har specifcerats för Natura 2000-området bör
uppföljning ske med jämna intervall utgående från tidpunkten för senaste åtgärd�
Även verksamheter eller åtgärder som sker i anslutning till Natura 2000-området
kan ha en negativ inverkan på de ingående naturvärdena i området, och kan
därmed vara skäl för ytterligare uppföljning�
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Beskrivning av naturtyper och arter
3220 – Alpina vattendrag
2,1 hektar
Alpina och subalpina vattendrag med naturliga vattenståndsfuktuationer och
oftast sten-, grus- eller sandbotten� Vattendynamik, is och annan störning skapar
fodbäddar och öppna stränder som koloniseras av strandvegetation bestående
av örter och halvris med stort inslag av fjällväxter� Naturtypen förekommer normalt
endast ovanför gränsen för sammanhängande barrskog och avgränsas mot land
av medelhögvattenlinjen�
Förekomst av örtrik strandvegetation och vedartade fjällväxter som gynnas av
störning i form av naturliga vattenståndsvariationer karakteriserar naturtypen� Den
karakteristiska vegetationen behöver dock inte förekomma i vattendragets hela
sträckning för att tolkas som naturtyp�
Bevarandemål för Alpina vattendrag (3220)
Vattendynamiken i vattendraget ska vara naturligt då det är en förutsättning för
att upprätthålla livsmiljön för naturligt förekommande arter� Det ska fnnas fria
vandringsvägar i vattendraget såväl som i anslutande vattensystem (inga mänskligt
skapade vandringshinder)�
Naturliga omgivningar med örtrik vegetation, vide, fjällbjörk, våtmarker, mader
behövs för att upprätthålla livsmiljöer och en naturlig näringsstatus�
God vattenkvalitet är avgörande för många av naturtypens typiska arter� Normalt
har alpina vattendrag näringsfattigt, ofta klart (förutom vid transport av minerogent
material nedströms glaciärer eller vid snösmältning), neutralt vatten� Inom
ramen för naturtypen förekommer dock fera olika vattenkemiska förhållanden�
Förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus är att god eller hög ekologisk
status enligt vattenförvaltningen uppnås eller bibehålls� Arealen för naturtypen ska
inte minska�
» Arealen av naturtypen uppgår till minst 2,1 hektar�
» Naturliga vattenståndsfuktuationer och föden�
» Fria vandringsvägar�
» Naturliga omgivningar�
» God vattenkvalitet�
Hotbild för Alpina vattendrag (3220)
Det största hotet mot naturtypen är reglering av vattenföringen; småskalig
utbyggnad i kvarvarande oreglerade vattendragssträckor eller fortsatt/ökad
påverkan i redan reglerade vatten, exempelvis sänkt minimitappning eller ökad
korttidsreglering� Reglering kan orsaka störd födesdynamik, fragmentering genom
vandringshinder, överdämning av våtmarks- och strandområden, torrläggning av
vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden�
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Ytterligare hot är utsättning av främmande arter, eller fskstammar kan ändra
konkurrens-förhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering�
Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till
vattendragets naturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden
och artsammansättning�
Byggande av terrängvägar/överfarter som kan innebära vandringshinder och
orsaka grumling� Infrastrukturanläggningar; byggande, underhåll och trafk kan
orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag� Broar
och vägtrummor kan utgöra vandringshinder och vara faskhalsar vid höga föden
(med risk för utspolning av vägbankar med mera)� Utsläpp av föroreningar från
punktkälla, till exempel avlopp, täkt, gruva eller annan verksamhet kan allvarligt
skada naturtypen�
» Vattenreglering kan slå ut naturtypen�
» Utsättning av främmande arter eller allt för ensidigt fske�
» Alltför stora nivåskillnader eller kraftigt sänkta vattennivåer�
» Exploatering kan innebära vandringshinder eller utsläpp�
» Läckage av ämnen som påverkar naturtypen�
Bevarandeåtgärder för Alpina vattendrag (3220)
Det regionala och lokala samarbetet med förebyggande åtgärder och bevarande
bör förbättras inom avrinningsområden� Information till markägare och
verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och
kommunen� Gröna skogsbruksplaner, skogscertifering eller frivilliga avsättningar
kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter uppströms
och i anslutning till Natura 2000-området� Inom ett fskevårdsområde kan regler
upprättas för långsiktig förvaltning av fskeresursen�
Vissa åtgärder som kan minska kväveläckage och erosion från jordbruksmark
och upprätthålla naturvärden i anslutning till vattendrag i jordbrukslandskapet är
berättigade till miljöersättning�
Vid förekomst av olika former av vandringshinder för fskar och andra
vattenlevande organismer kan livsmiljön förbättras genom biotopvård och
återställning eller upprättande av vandringsvägar�
» Information till markägare och verksamhetsutövare�
» Gröna skogsbruksplaner, skogscertifering eller frivilliga avsättningar i
anslutning till vattendrag�
» Långsiktig förvaltning av fskeresursen genom fskevårdsområden�
» Åtgärder för att minska kväveläckage�
» Restaurering av vattensystemet�
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Bevarandeåtgärder för Alpina vattendrag (3220)
För detta område bedöms naturtypen ha gynnsam bevarandestatus�
Förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus är att god eller hög ekologisk
status enligt vattenförvaltningen uppnås eller bibehålls�
Nationellt bedöms naturtypen ha gynnsam bevarandestatus�
Även om bevarandestatusen nationellt är gynnsam kan alpina vattendrag
vara påverkade av reglering, fragmentering, påverkade närmiljöer, försämrad
vattenkvalitet och förekomst av främmande arter� Förhållanden avseende
vattenföring, födesdynamik och vattenkvalitet bör bibehållas eller förbättras och
effekterna av fragmentering och annan fysisk påverkan minimeras�

8220 – Silikatbranter
1,4 hektar
Silikatrika klippor, med vegetation på stenhällar och i sprickor� Berggrunden
utgörs av svårvittrade och näringsfattiga graniter, gnejser och skiffrar� Naturtypen
är spridd i Sverige och omfattar alla sluttningar eller lutande (minst 30 graders
lutning) klippytor med silikatrika bergarter, förutom klippor som påverkas av havet�
I representativa fall är branten högre än fem meter och bredare än 20 meter, och
består huvudsakligen av fast berggrund� Branten eller den branta sluttningen får ej
vara täckt av ett sammanhängande vegetationsskikt� I habitatet ingår också mindre
klipphyllor med vegetation�
Branterna är en viktig livsmiljö för många lavar och är ofta boplats för rovfåglar�
Bevarandemål för Silikatbranter (8220)
Silikatbranten ska inte utsättas för intensivt slitage eller störning, och hydrologin
ska vara naturlig� Förekommande typiska arter ska fnnas kvar och inte minska
påtagligt� Intilliggande skog är gynnsamt för klippvegetation� Detta gäller
främst skog som växer vid basen av branten, där den skuggar och begränsar
avdunstningen vilket leder till bättre bevarad luftfuktigheten än vid avsaknad av
träd�
Slitage från aktiviteter så som klättring bör begränsas så att artsammansättning,
strukturer och funktioner inte påverkas� Arealen av naturtypen ska inte minska�
» Arealen ska uppgå till minst 1,4 hektar
» Naturlig hydrologi�
» Bevarad krontäckning från träd�
» Naturliga processer ska fortgå�
» God luftkvalité�
» Slitage ska inte påverka artsammansättning, strukturer eller funktioner�
» Populationerna av fertalet typiska arter ska vara livskraftiga på lång sikt�
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Hotbild för Silikatbranter (8220)
Mänsklig påverkan genom bergtäkter och skogsbruk är ett hot mot naturtypen,
då bergtäkter betyder att substratet (berget) försvinner� Skogsbruk kan skapa
förändringar i hydrologi och mikroklimat som påverkar artsammansättningen�
Intensivt friluftsliv så som klättring kan genom slitage och störning komma att
påverka naturtypens artsammansättning�
Ett annat hot är luftföroreningar, som har en direkt negativ effekt på vissa arter
(främst lavar) och en indirekt effekt på andra arter via en näringsförändring av
jord och vatten� Klimatförändringar kan leda till förändrad konkurrenssituation där
vissa arter gynnas på bekostnad av andra, bland annat genom en utbredning av
stabiliserande vegetation�
» Bergtäkt utgör ett hot mot strukturer, funktioner och artsammansättningen�
» Skogsbruk kan påverka hydrologin negativt�
» Intensivt friluftsliv kan påverka arter genom slitage och störning�
» Luftföroreningar och klimatförändringar kan leda till förändrad
artsammansättning�
» Alltför intensiv störning kan slå ut vissa arter�
Bevarandeåtgärder för Silikatbranter (8220)
Luftkvalitén ska vara god, och barriärer mot eventuella föroreningskällor i
närområdet bör främjas� Fri utveckling samt att kontinuerligt behålla trädskikt för
att bevara luftfuktigheten och begränsa uttorkning genom avdunstning är också
viktigt� Kanalisering av friluftsliv är lämpligt om störning och slitage bedöms
ha stor påverkan� Utöver ett övergripande skydd av området krävs inga aktiva
bevarandeåtgärder�
» God luftkvalité ska främjas�
» Kanalisering av friluftsliv är lämpligt vid slitage�
Bevarandestatus för Silikatbranter (8220)
För detta område bedöms naturtypen ha gynnsam bevarandestatus�
Bedömningen baseras på att de bevarandemålen är uppfyllda�
Naturtypen bedöms ha gynnsam bevarandestatus på nationell nivå�

9010 – Taiga
12,7 hektar
Som taiga räknas skog med relativt liten mänsklig påverkan och vars strukturer
och funktioner liknar dem i en urskogsartad skog eller en naturskog� Skogen
kan vara påverkad av människan genom plockhuggning eller skogsbete, men
aldrig kalavverkad och kan bestå av olika typer av både granskog, tallskog och
blandskog� Viktigt är att det fnns en skoglig kontinuitet och att träden är i olika
åldrar och storlekar, samt att död ved fnns i sådana mängder att arter och
processer typiska för naturskogar kan fnnas och fortgå�
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Brand har varit en mycket viktig störningsfaktor med återkommande bränder i stora
delar av den västliga taigan i Jämtlands län� Många hotade arter är beroende av
brand för sin existens� Lika viktiga är emellertid de brandrefugiala (brandskyddade)
områdena som aldrig eller sällan brunnit, där arter som har sämre förmåga att
klara storskaliga störningar har kunnat överleva�
Bevarandemål för Taiga (9010)
Taigan ska huvudsakligen präglas av naturliga processer� Träd i olika åldrar och
dimensioner ska fnnas, dessutom ska död ved fnnas i stor mängd och olika
grader av nedbrytning� Skogen ska lämnas utan påverkan av avverkning, dikning
eller annan verksamhet i eller i anslutning till området som på ett negativt sätt
kan påverka hydrologin eller hydrokemin� I naturtypen ska endast inhemska arter
fnnas� Arealen av naturtypen ska inte minska�
För att ytterligare kunna utveckla de strukturer och funktioner som karakteriserar
en naturskog ska brandpräglade delar av taigan vara fortsatt kontinuerligt
påverkad av brand och hysa brandgynnade arter� Vissa delar av taigan som
tidigare varit brandpräglade kan dock ha utvecklat naturvärden som är beroende
av skog som ej påverkats av brand� Både tall och lövträd i olika åldrar bör fnnas
inom området och det ska fnnas förutsättningar för nya generationsetableringar
av dessa� Grandominerade delar ska präglas av lång kontinuitet och hysa arter
typiska för sådan skog� Även skogen som omger taigan bör ha lång kontinuitet för
att säkerställa att naturtypen inte utsätts för kanteffekter�
» Arealen ska uppgå till minst 12,7 hektar�
» Naturliga processer såsom stormfällning, parasitangrepp och/eller brand ska
förekomma�
» Skogen ska vara olikåldrig och ferskiktad�
» Naturlig hydrologi och hydrokemi i hela naturtypen�
» Endast naturligt förekommande arter ska fnnas i området�
» Död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier ska förekomma�
» Delar av den döda veden ska vara stående�
» Runt området bör fnnas en buffertzon med skoglig kontinuitet�
Hotbild för Taiga (9010)
Nationellt sett är skogsbruk det största hotet mot naturtypen� Även skogsbruk i
anslutning till området kan innebära ett hot eftersom fragmentering av naturtypen
kan innebära att arter blir för isolerade och begränsas till möjligheten att ha en
naturlig spridning� Dessutom ger avverkningar i områdets omedelbara närhet
upphov till kanteffekter, det vill säga att skogen öppnas upp för sol och vind
varvid arter som är känsliga för uttorkning inte klarar sig� Likaså kan avverkningar,
markavvattning, skogsbilvägar, gödsling med mera i anslutande områden leda till
att områdets hydrologi och hydrokemi påverkas negativt�
Frånvaron av brand kan innebära att gran etablerar sig mer och mer i området
vilket i sin tur kan medföra svårigheter för tallen att föryngra sig� Kraftig
granetablering innebär inte bara ett hot mot ferskiktade tallskogar utan förhindrar
även etablering av nya lövträdssuccessioner� Dessutom fnns ett fertal hotade
organismer som är beroende av brandpåverkade träd och bränd död ved�
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Störningar genom för högt besökstryck kan vara ett stort hot� Många besökare
ökar risken för slitage på mark och de arter som fnns där besökarna uppehåller
sig mest, och längs de stigar som fnns i reservatet� Terrängkörning som innebär
betydande markslitage kan också vara ett hot�
» Skogsbruk eller andra exploaterande verksamheter i naturtypen�
» Skogsbruk eller annan exploatering i närområdet området kan förändra
hydrologin och/eller innebära kanteffekter�
» Skogsgödsling, spridning av aska eller kalkning i kringliggande områden�
» Frånvaro av brand kan medföra sämre förutsättningar för vissa arter och
naturtyper�
» Högt besökstryck kan medföra slitage på mark och arter�
» Terrängkörning eller annan aktivitet som innebär betydande markslitage�
Bevarandeåtgärder för Taiga (9010)
Naturtypen ska få utvecklas genom naturlig dynamik� Gamla och grova träd samt
död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier ska öka i omfattning� För att
åstadkomma detta ska lämpliga åtgärder vidtas för det specifka området�
Naturvårdsbränning kan vara motiverat för att främja brandgynnade arter samt
skapa viktiga strukturer och vidmakthålla naturliga processer� För att glesa ut
skogen, öka ljusinsläppet och öka andelen död ved kan restaureringsåtgärder
eller borttagande av gran vara lämpligt� Områden med huvudsakligen gammal
granskog bör dock lämnas till fri utveckling� Syftet är att denna areal ska få
utvecklas genom naturlig dynamik och att gamla och grova träd samt död ved i
olika dimensioner och nedbrytningsstadier ska öka i omfattning�
Om besökare orsakar markslitage eller störning på vegetation/arter bör dessa
kanaliseras�
» Naturlig brandkontinuitet bör återskapas genom naturvårdsbränning�
» Viss naturvårdsgallring kan behövas för att skapa etableringsmöjligheter för
tall och lövträd�
» Fri utveckling av gammal granskog�
» Kanalisering av besökare kan vara lämpligt�
Bevarandestatus för Taiga (9010)
Om skötselåtgärder enligt skötselplanen för naturreservatet följs och området inte
påverkas av avverkningar i närheten bedöms bevarandestatus för naturtypen vara
gynnsamt
Nationellt sett har naturtypen ogynnsam bevarandestatus� Skälet till att naturtypen
inte bedöms ha gynnsam bevarandestatus är att skogsbruksåtgärder såsom
slutavverkning, röjning och gallring fortsätter� Inslag av främmande trädslag
och stora klövviltstammar är också faktorer som påverkar bevarandestatus�
Den aktuella förekomstarealen ligger betydligt lägre än referensvärdet, vilket
visar på att naturtypen har otillräcklig förekomst idag, dessutom minskar den i
omfattning� Problematiken förväntas fortsätta och eventuellt förstärkas med ökad
skogsgödsling och dikningsverksamhet�
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Naturtypskarta
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