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Namn: Bredvalla 

Kommun: Malung 

Områdeskod: SE0620190 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bergvik skog AB  

Areal (ha):  93 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 93 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
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Ån Bredvalla rinner upp i södra delen av Transstrandsfjällen. En gren kommer från 
Storfjällsgraven, en annan rinner upp i dalgången norr om Gammalsätersfjället. 
Ytterligare ett bäckflöde fyller på från norr innan Bredvallas lopp faller brant i flera 
vattenfall i den trånga ravinen på Bredvallsfjällets nordsluttning. Från 575 meters 
höjd har ån ett mycket lugnare lopp, med bibehållen sydvästlig riktning, innan den 
når ut i Feman. Kring ån växer granskog av ängsgranskogtyp med en rik fauna och 
flora. Granskogen är växtlig, men skogen är genomhuggen. Tack vare de goda 
ståndsortsförhållandena är ändå skogen mycket välsluten. Där granarna dött och 
ramlat omkull skjuter mängder av smågranar upp. Nedom vägen intill ån finns gott 
om relativt färska lågor och stubbar. Omkring 300 meter nerströms vägen går 
granskogen över i en lövsumpskog med graninslag och längre nedströms växlar 
gran och björk i en ställvis smal bård av strandskog. Tretåig hackspett har noterats 
häckande. Örtvegetationen är rik med kvanne, hässlebrodd, tolta lundarv, gullpudra, 
skogsnäva, rödblära, strätta källört. Inne i granskogen finns en frodigare mer 
annorlunda flora med röda vinbär, ormbär, trolldruva och hultbräken. På rönn och 
sälg förekommer lung- och skrovellav.  
 
På lodytor i stänkzonen från vattenfallen har trådbrosklav och broktagel hittats. På 
klippväggar, block och död ved har en mängd exklusiva skorplavar påträffats. 
Gemensamt för alla dessa är att de fordrar fuktig miljö med klippor, rinnande vatten 
och god tillgång på död ved. (Lundqvist 1990)  
 
I Bredvallas övre del i höjd med Gammalsätersfjället finns en fjällgranskog av hög 
ålder. Granskogen når trädgränsen, men får större inslag av fjällbjörk längst upp. 
Enstaka tallar finns. Vissa granar har en ålder på ca 250-300 år. Området är 
opåverkat av avverkningar. Området har brunnit åtminstone en gång för länge 
sedan. Ett brandljud hittades i en gammal talltorraka som hålls upprätt av en 
torrgran. Fler brandspår har dock inte hittats i denna höglänta skog. Längre ner 
längs sluttningen finns däremot fler spår av brand. Intill Bredvallas ravin, cirka 2 
km nedströms, står en bruten tallstubbe med sju bränder invallade. (Lundqvist 
1997) 
 
Döda och döende träd är vanliga. Granskogen i de övre delarna är gles, virkesfattig 
och lågvuxen. Endast närmast ån når granarna någorlunda grovlek. Gran finns i alla 
stadier från plantor till döende och döda träd, och den äldsta borrade granen var 
något över 300 år. Många granar har snöbrott och torra toppar. Enstaka lågväxta 
björkar och tallar finns. Ristypen är fuktig med inslag av våta partier och i fält- och 
bottenskiktet växer blåbär, kråkbär, hjortron, björn- och lummermossa. (Lundqvist 
1997) 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av området till 
nätverket Natura 2000. 

Bevarandemål 
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Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. På grund av 
kunskapsbrist saknas i några fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med 
ett x. Målen kan i flera fall behöva revideras i samband med kommande 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved utvecklas naturligt till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Vissa hänglavar och vedsvampar. Kärlväxter: ryl, mjölkört, 
knärot, linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon. )  

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 
 
9010 *Västlig taiga 
Naturliga, gamla, boreala och hemiboreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar, ”naturskog” eller 
”naturskogsartad skog”. Med naturliga, gamla skogar menas skogar som bibehållit 
en stor del av den naturliga skogens artsammansättning, åldersvariation och 
ekologiska funktion.  
 
Bredvallas skogar är genomhuggna men ändå täta och de har aldrig omfattats av 
större kalavverkningar. Här finns en rad hotade arter bland mossor, lavar och 
svampar, bland annat trådbrosklav och broktagel. Dessa arter återfinns främst i de 
fuktiga granskogarna längs vattendraget. Brand präglade förr i hög grad skogarna i 
den boreala regionen och många hotade arter är beroende av förekomst av död ved 
och olika successionsstadier. I Bredvalla återfinns brandspåren framför allt i 
tallskogen i ravinens övre del, där granskogsbården är smalast. På ravinens västra 
sida finns stubbar med spår av så mycket som sju bränder. Särskilt på angränsande 
delar av Bredvallsfjället har upprepade bränder starkt tunnat ut trädbestånden. 
(Lundqvist 1990). 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog 
B. naturlig, gammal tallskog 
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, lingon, ljung, 
blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
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Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 
 
9010 *Västlig taiga 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick. De hotade 
arter som hittats i granskogen i ravinen är beroende av att fuktigheten samt 
tillgången på död ved upprätthålls.  
 
Största hotet mot Bredvalla är alla former av produktionsinriktat skogsbruk vilket 
leder till brist på gamla träd och död ved. Sådana skogsbruksåtgärder kan vara 
slutavverkning, gallring, röjning, blädning etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade 
avverkningar enligt skötsel). Transporter, markberedning och plantering är andra 
skogsbruksåtgärder som kan medför att t.ex. hydrologin i skogsområdet kan 
förstöras. Även byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen och fragmentera 
området samt medföra att hydrologin i skogsområdet kan förstöras.  
 
I de talldominerade delarna kan brist på brand kan ge minskad mängd nybränd ved 
och mark, som är ett hot för många brandberoende arter, samt kan ge en tillväxt av 
humuslagret med efterföljande vegetationsförändringar. Graninvandring kan vara 
ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som tidigare uppkommit efter 
brand. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bredvalla är ett värdefullt naturskogsområde med intressanta fynd av hotade arter. 
Naturvärdena i skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket 
omfattar störningar som stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar och 
brand. För att brandskapade bestånd och strukturer ska bevaras och nybildas bör en 
regional bränningsstrategi upprättas för Dalarnas län. 
 
Bevarande av naturvärdena i området är inte förenliga med skogsbruk. Stora delar 
av området är utpekade som nyckelbiotoper i markägarens ekologiska 
landskapsplan och markägaren är certifierad enligt FSC. Därmed har markägaren 
tagit på sig ansvaret för att skogen inte avverkas, gallras eller påverkas av 
skogsbruksåtgärder.  
 
Utpekande som nyckelbiotop i en landskapsplan, där markägaren är certifierad 
enligt FSC, ger dock inget permanent skydd för ett område. Ett skydd i form av 
naturreservat kan därför, om förhållandena ändras, bli aktuellt för området. 
 
Området ingår även i riksintresse för friluftslivet (Transtrandsfjällen). 
Vattendraget som går genom området omfattas av MB 4 kap 6§.  

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 
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Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 
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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620190 Bredvalla

Koordinater angivna i rikes nät0 1 2 kilometer

 


