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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 .
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Kod

Naturtyp

Uppskattad areal

Bevarandestatus

6520

Höglänta slåtterängar

1,3 hektar

Delvis ogynnsam

6450

Svärnängar

0,2 hektar

Delvis ogynnsam

9040

Fjällbjörkskog

0,8 hektar

Gynnsam
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Bevarandesyfte
(enligt 17§ Förordning om områdesskydd)
Syftet med Natura 2000-området är att de naturtyper och arter som fnns i
området (se ovan) ska bevaras långsiktigt� Varje naturtyp och art ska bidra till att
en gynnsam bevarandestatus kan uppnås inom en större region� Detta område
utgör därför en viktig del i det ekologiska nätverk som är Natura 2000�
Det främsta bevarandesyftet är att bevara höglänta slåtterängar, skogsbete och
naturtypernas kvaliteter som lokaler för de ingående typiska och karaktäristiska
arterna�
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Beskrivning av området
Väster-Dalsvallen är ett 2,4 ha stort Natura 2000-område som består av den
öppna fäbodvallen samt omkringliggande fjällbjörkskog� Vallen har ett mycket
naturskönt läge intill den brusande Handölans västra strand� Utsikten är
imponerande med Snasahögarna i väster, Bunnerfjällsmassivet i öster och Sylarna
i söder� Bilvägen mellan Handöl och Storulvån passerar en knapp kilometer väster
om vallen�
Fäboden har inte brukats traditionellt på fera decennier� Enligt ängs- och
betesmarksinventer-ingen bufördes djur hit för sista gången 1964� Efter det har
vallen hållits öppen genom buskröjning och höll på att förslyas� På stora delar av
vallen var uppslaget av björk och salix kraftigt, medan vallens centrala delar hela
tiden varit öppna� På den öppna vallen fnns en del gamla björkar samt några
riktigt grova och gamla tallar�
Sex byggnader fnns i området, fyra timrade och två i brädor� Ett av de timrade
husen är ombyggt och har till för några år sedan använts som våffelstuga� De
övriga består av en raserad lada och två mindre stugor som har byggts om till
bostadshus men håller på att förfalla�
Hävdgynnad fora fnns på hela vallen och inslaget av ohävdsvegetation
(midsommarblomster och tuvtåtel) är begränsat� Karaktäristiska växter på vallen
är liten blåklocka, blodrot, vitmåra, fjälltimotej, vårbrodd, svartfryle, kattfot, ormrot,
prästkrage, ängsskallra, stagg och låsbräken� Den lilla rödlistade ormbunken
nordlåsbräken har funnits på vallen� Det senaste fyndet gjordes 2001 i närheten
av jordkällaren� I samband med ängs- och betesmarksinventeringen två år senare
återfanns den ej så det är oklart om den är utgången eller inte�
Väster-Dalsvallen är ett klass 2-objekt i ängs- och hagmarksinventeringen�
I fäbodinventeringen (från 1980) är den bedömd som en fäbod med visst
miljömässigt värde (kategori B)�
Vallen restaurerades genom bränning och slyröjning i början av 2010-talet inom
Life-projektet Foder och Fägring� Numera slås den regelbundet av Länsstyrelsens
personal�
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Beskrivning av arter/livsmiljöer
Vallens rika fora är typisk för naturlig fodermark� Den hävdade delen utgörs av
höglänt slåttermark och svämängar, omgärdat av ett bälte fjällbjörkskog�

Bevarandestatus idag
De höglänta slåtterängarna är beroende av hävd för att naturvärdena ska gynnas
och bevaras� Historiskt har dessa marker hävdats genom slåtter och fera av de
arter som fnns i området är anpassade till det� Vid Väster-Dalsvallen fnns det
många hävdgynnade arter som räddats av den relativt nyliga restaureringen� Vid
uppföljningen 2013 och 2015 konstaterades att området skulle må bra av en
något mer intensiv hävd över en större yta�
Bevarandestatus för ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet:
Kod

Naturtyp

Uppskattad areal

Bevarandestatus

6520

Höglänta slåtterängar

1,3 hektar

Delvis ogynnsam

6450

Svärnängar

0,2 hektar

Delvis ogynnsam

9040

Fjällbjörkskog

0,8 hektar

Gynnsam

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området
negativt?
Här beskrivs de viktigaste hoten vi idag känner till mot Natura 2000-området�
Andra hot som idag är okända kan bli aktuella i framtiden liksom mer storskaliga
och diffusa hot såsom t�ex� klimatförändringar och luftburna föroreningar� I denna
bevarandeplan har ingen hänsyns tagits till detta�
Nedan beskrivs generella hotbilder för hela Natura2000-området samt även
naturtypsvisa och artspecifka hotbilder�
Observera att all verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område är tillståndspliktig� Eventuella hotbilder som ej redovisas
nedan är därför inte undantagna från tillståndsplikt� Kontakta Länsstyrelsen för
vidare information�

11

N AT U R A 2 0 0 0 — VÄ S T E R- D A L S VA L L E N S E 0 72 0 4 4 9

Generella hotbilder
» Spridning av t�ex� kalk, aska och gödningsämnen kan ge drastiska
förändringar på vegetationens artsammansättning�
» All form av markexploatering�
» Terrängkörning eller annan aktivitet som leder till omfattande markslitage eller
snöpackning�
» Hårt besökstryck� Ett allt för hårt besökstryck kan leda till nedtrampning av
vegetationen�
» Förändringar av hydrologin�
» Inplantering av främmande arter�

Hotbilder för naturtyper
H Ö G L Ä N TA S L ÅT T E R Ä N G A R (6520)

» Spridning av t�ex� kalk, aska och gödningsämnen kan ge drastiska
förändringar på vegetationens artsammansättning�
» Uppförande av nya byggnader (fritidshus) eller annan markexploatering�
» Terrängkörning eller annan aktivitet som leder till omfattande markslitage eller
snöpackning�
» Hårt besökstryck� Ett allt för hårt besökstryck kan leda till nedtrampning av
vegetationen och försvåra slåttern�
» All form av markavvattning eller annan påverkan på hydrologin�
» Inplantering av främmande arter�

S VÄ R N Ä N G A R (6 4 5 0)

» Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete
leder på sikt till igenväxning�
» Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar
skarpa gränser mellan olika markslag�
» Spridning av gödsel i naturtypen påverkar foran negativt�
» Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och
missgynnar den konkurrenssvaga foran�
» Utebliven vårfod�
» Kväveläckage från angränsande marker kan påverka foran negativt�
» Dräneringar som torkar ut naturtypen
» Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i
angränsande områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverksamhet�
» Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar
påverkar foran negativt�
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FJÄ LLB J Ö R K S KO G (9 0 40)

» Exploatering av området i fråga, t�ex� för turism och andra anläggningar och
vägar�Spridning av t�ex� kalk, aska och gödningsämnen kan ge drastiska
förändringar på vegetationens artsammansättning�
» Avverkningar� Skogsbruk är idag mycket ovanligt i fjällbjörkskogen, men är
i framtiden ett potentiellt hot� En viss plockhuggning av björk för hus-behov
kan dock göras utan att naturtypen i sig skadas väsentligt eller försvinner�
» Markskador och dikning� Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin
påverkas och naturmiljön förändras� Detta gäller större markskador�
» Klimatförändringar� På längre sikt kan ett ändrat klimat leda till att barrträdsgränsen kryper uppåt i höjdled, samt ändrade väderfenomen� Kan också
orsaka följande punkt�
» Den naturliga dynamiken hos smågnagare och fjällbjörkmätare kan ändras�
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Bevarandemål för arter/livsmiljöer
Höglänta slåtterängar (6520)
Areal och utbredning:
Arealen naturtyp ska vara minst 1,3 hektar�
Struktur och funktion:
Den totala krontäckningen av träd och buskar uppgår till max 5 %�
Igenväxningsvegetation med buskar och småträd ska inte förekomma�
Vegetationshöjden efter betessäsongens slut ska uppgå i genomsnitt till 5-10 cm�
Typiska arter:
Typiska arter förkommer i medeltal med minst 1,7 arter per provyta�

Svämängar (6450)
Areal och utbredning:
Arealen naturtyp ska vara minst 0,2 hektar�
Struktur och funktion:
Den totala krontäckningen av träd och buskar uppgår till max 5 %�
Igenväxningsvegetation med buskar och småträd ska inte förekomma�
Vegetationshöjden efter betessäsongens slut ska uppgå i genomsnitt till 5-10 cm�
Typiska arter:
Typiska arter förkommer i medeltal med minst 1,7 arter per provyta�

Fjällbjörkskog (9040)
Areal och utbredning:
Arealen naturtyp ska vara minst 0,8 hektar�
Struktur och funktion:
Mängden död ved ska uppgå till minst 5% av den levande vedens volym�
Typiska arter:
Björk ska ha en utbredning motsvarande minst 90% av grundytan�

14

N AT U R A 2 0 0 0 — VÄ S T E R- D A L S VA L L E N S E 0 72 0 4 4 9

Bevarandeåtgärder
Fortsatt hävd genom bete eller slåtter är en förutsättning för att områdets
naturvärden ska gynnas och bevaras�
Restaureringsåtgärder har gjorts 2012-2013 för att bl�a� bränna förna och röja
buskar� Nu, efter slutförd restaurering måste kontinuerlig hävd genomföras i form
av slåtter och löpande buskröjning vid behov�
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Uppföljning av bevarandemål
Uppföljning kommer att ske regelbundet vart 6-12 år enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer för uppföljning av naturtyper�
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Naturtypskarta
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Postadress: 831 86 Östersund
Besöksadress: Residensgränd 7
Telefon: 010-225 30 00
jamtland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/jamtland

