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Namn: Görälven-Västerdalälven 

Områdeskod: SE0620026 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privata / Statliga 

Areal (ha): 589 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod     Namn                                                                               Areal  % avyta 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 58,9 10 
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 530,1 90 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
 
Inga arter är utpekade. 

Ingående arter enligt fågeldirektivet  
 
Inga arter är utpekade. 
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Beskrivning av området 
 
Området omfattar Görälven från den Norska gränsen till sammanflödet med Fulan 
(Fuluälven) som där bildar Västerdalälven. Vidare omfattar området Västerdalälven 
nedströms Hälla till kraftverksdammen strax söder om Tandö. Den del av 
Västerdalälven som kallas Hälla omfattas av ett separat Natura 2000-område (se 
Länsstyrelsen 2005, opubl.). Avrinningsområdet till Natura 2000-områdets nedre 
avgränsning är ca 3 300 km2 stort. 
 
Betydelsefulla biflöden 
Följande biflöden till Görälven-Västerdalälven (vilka inte ingår i Natura 2000-
området) bedöms ha särskilt stor betydelse för att åstadkomma och/eller bibehålla 
gynnsam bevarandestatus i Görälven-Västerdalälvens huvudfåra d v s själva 
N2000-området. De bidrar till att upprätthålla bl a naturlig hydrologi, god 
vattenkvalitet och viktiga ekologiska funktioner.   
 
Biflödena anges i den ordning de ansluter till Görälven-Västerdalälven från norr till 
söder. 
 
Mynningskoord. (X-Y) Vattendrag  Anmärkning 
6797420-1340080  Görälven i Norge (Ljöran) 
6797420-1340080  Näran (Närån) 
6801930-1347720  Gräsöbäcken 
6801930-1347930  Syndan (Syndån) 
6801900-1353890  Fulan (Fuluälven) N2000-område: SE0620016 
6800720-1355870  Färdsjövallen 
6799410-1357970  Horrmundsvallen 
6767850-1365950  Feman (Femån) 
6757010-1368110  Äran (Ärån) 
 
 

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  
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fastlagda. På grund av 
kunskapsbrist saknas i flera fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med 
ett x. Målen kommer i flera fall behöva revideras efter kommande basinventering.  
 
 
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ, och 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
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• Arealen av ingående naturtyper (3210 och 3260) bibehålls på nuvarande 
nivå eller ökar.  

• Naturlig vattenföring och flödesdynamik bibehålls i Görälven-
Västerdalälven och dess betydelsefulla biflöden. Ingen ny vattenreglering 
tillkommer och regleringsgraden i befintliga regleringsmagasin bibehålls på 
nuvarande nivå eller minskar. 

• Skogsbruket vid Görälven-Västerdalälven och dess betydelsefulla biflöden 
bedrivs i enlighet med Skogsvårdsorganisationens policy för hänsyn vid 
vatten. (2000:D5, Skogsstyrelsen 2000). 

• Görälven-Västerdalälven ska minst ha ”God ekologisk status” enligt 
vattendirektivets krav (Europeiska unionen 2000, bilaga V).   

• Den typiska fiskarten öring ska finnas med minst x individer/100 m2 i för 
arten lämpliga biotoper, varav minst x % ska utgöras av yngel yngre än 1 år. 

• Inga utsättningar sker av fiskarter/stammar som kan skada den naturliga 
faunan och floran genom smittsamma sjukdomar, parasiter eller konkurrens. 

 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
 
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ, och 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
 
Görälven hör till naturtypen Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska 
mossor (3260). Nedströms sammanflödet mellan Fulan och Görälven övergår 
vattendraget (Västerdalälven) till naturtypen Naturliga större vattendrag av 
fennoskandisk typ (3210). 
 
Västerdalälven är den sydligaste av Sveriges storälvar som endast är svagt påverkad 
av regleringar. Inga regleringsdammar förekommer i huvudfåran inom eller 
uppströms Natura 2000-området. Vattenstånd och vattenföring följer därför 
naturliga rytmer i större delen av älven och älven uppvisar en naturlig 
strandzonering. Genom de naturliga vattenståndsvariationerna uppträder en mycket 
värdefull flora och fauna med ett flertal sällsynta och hotade arter. 
 
I områdets norra del flyter Görälven och Västerdalälven genom förfjällsterrängen 
mot Transtrandsfjällen. Nedströms sammanflödet vid Hälla är dalgången trång och 
löper relativt rätlinjigt förbi fjällen och vidare genom Västerdalarnas vidsträckta 
bergkullslätt. Berggrunden i dessa delar av älven utgörs av dalasandsten, med 
mindre inslag av öjediabas.  
 
Den växlande dalbredden och de många forsarna är karaktäristiskt för 
Västerdalälven. Utmärkande för älven är även rikedomen på fluviatila formelement, 
så förekommer exempelvis översvämningsplan, levéer, älvvallar, nipor och 
meanderslingor längs nästan hela älvsträckan. Ställvis uppträder även deltaytor och 
avsnörda korvsjöar. Vid Hälla (se Länsstyrelsen 2005, opubl) har älven förgrenat 
sig på ett mycket speciellt sätt och bildat en s k flätflod. Aktiv erosion förekommer 
på flera ställen efter älven. 
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Längst i norr uppträder ett kameområde med kullar och ryggar. Dessa avlöses av 
terrasser och plan bestående av isälvsgrus, vilket i sin tur övergår i finsediment.  
 
Vegetationen längs älven växlar med terrängen. Norra delen utgörs av tallhedar där 
inslaget av gran och björk ökar mot älven. Det örtrika Hällaområdet domineras av 
lövskog och äldre slåtter- och betesmarker. Floran längs älven är till stor del 
präglad av kulturlandskapet. Rik flora uppträder framför allt vid Hälla, samt vid ett 
par smärre diabasområden i Transtrandstrakten där bl.a. guckusko växer. Den i det 
närmaste naturliga strandzoneringen är av stort intresse, främst vid de opåverkade 
fors- och selsträckorna. Intressant vattenvegetation med flera sydliga floraelement 
återfinns i små sidovatten högt upp efter älven. 
 
Stora delar av älven hyser en stark bäverstam, lokalt har även utter påträffats. 
Flodpärlmusslan förekommer sannolikt inom området då den påträffats under 1980- 
2000-talet, både uppströms, nedströms samt i ett biflöde till den älvsträcka som 
omfattas av Natura 2000-området (Länsstyrelsen 2004b opubl). Där märks även 
starka stammar av harr och öring. Andra förekommande fiskarter är sik, stäm, 
elritsa, abborre, gädda, mört, lake samt sten- och sannolikt bergsimpa 
(Länsstyrelsen 1995, Fiskeriverket 2002 & 2004). Sutare, ål och röding är 
ytterligare några fiskarter som förekommer i några av avrinningsområdets sjöar 
(Fiskeriverket 2002) och som därför sporadiskt eller i låga tätheter, kan förekomma 
i älven. 
 
Höga naturvärden i och i anslutning till sjöar och vattendrag är ofta kopplade till 
naturlig i vattendynamik och opåverkad omgivning. Eftersom Görälven-
Västerdalälven endast är svagt påverkad av vattenreglering möjliggör det 
upprätthållande av en stor variation av bottensubstrat, vegetation och 
strandstrukturer och därmed förutsättningarna för naturligt förekommande arter av 
växter och djur. 
 
Storån-Österdalälvens avrinningsområde ligger till största delen inom Dalarnas län 
(85 %), men en betydande del (15 %) av avrinningsområdets övre västra del 
sträcker sig in i Norge. Huvuddelen av marken inom Görälven-Västerdalälvens 
avrinningsområde i Sverige ägs av sex större markägare, varav de tre största är 
Staten genom naturvårdsfonden med 20 % samt SveaSkog AB och Bergvik Skog 
AB med vardera 15 % av markarealen. Särna-Idre-, Transtrands- och Lima 
besparingsskog äger vardera mellan 4 - 11 %. Resterande mark ägs av enskilda 
(27 %). 
 
Fisket i Görälven-Västerdalälven inom Natura 2000-området förvaltas av 
Transtrands- och Lima fiskevårdsområdesföreningar. Fisket i de norra biflödena till 
Natura 2000-området inom Dalarnas län förvaltas av Särna-Idre 
fiskevårdsområdesförening samt i fjällnaturreservaten och Fulufjällets nationalpark 
av Länsstyrelsen i Dalarna.  

 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
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3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ, och 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
 
Vid identifiering och bedömning av hoten mot Görälven-Västerdalälvens 
vattensystem måste man beakta att även verksamheter som bedrivs i anslutning till 
Natura 2000-området, kan utgöra hot mot livsmiljön. För vissa verksamheter, 
såsom skogsbruk, måste hela avrinningsområdet för Natura 2000-området beaktas. 
 
Punktutsläpp, näringsurlakning, erosion (grumling) eller förändringar av 
flödesmöster kan påverka yt- eller grundvatten nedströms och ge effekter i det 
utpekade Natura 2000-området.  
 
Effekterna varierar dock beroende på avståndet mellan påverkan och Natura 2000-
området, liksom omsättningstiden i sjöar, m m.  
 
Vissa biflöden till Görälven-Västerdalälven har identifierats som särskilt 
betydelsefulla, här kallade betydelsefulla biflöden (se under rubrik Beskrivning av 
området). Att dessa vattendragssträckor håller en god status och att extra hänsyn tas 
längs- och i deras närhet, är mycket viktigt, eftersom här bedöms risken vara störst 
att en påverkan får negativa effekter även i huvudfårorna.  
 
Dessa biflöden har en direkt betydelse för vattenkvalitet och hydrologi i Görälven-
Västerdalälven, samt indirekt genom att deras livsmiljöer har betydelse för det 
långsiktiga bevarandet av ekologiska funktioner i biflöden och huvudfåror. 
 
De särskilt betydelsefulla biflödena är viktiga lek- och uppväxtmiljöer för några av 
älvens typiska fiskarter, t ex öring. Flera av dessa biflöden hyser dessutom höga 
värden i sig. Biflöden kan även fungera som spridningskälla för återkolonisation av 
vissa arter.  
 
Grunden för Görälven-Västerdalälvens höga naturvärde är att vattnet endast har en 
svag påverkan från vattenreglering. Den reglering som finns är huvudsakligen 
begränsad till ett biflöde; Horrmundsvallen. Det finns också fler kraftverk och 
dammar i andra biflöden, men deras påverkan på huvudfåran är huvudsakligen att 
de utgör vandringshinder för vattenlevande organismer. Västerdalälven med bi- och 
källflöden är i dag skyddad mot ytterligare vattenkraftexploatering enligt 
Miljöbalken 4 kap 6 §. 
 
I Görälven-Västerdalälvens avrinningsområde är pågående markanvändning i form 
av skogsbruk samt utbyggnad av infrastruktur de faktorer som kan ge den största 
påverkan på vattenmiljöerna. 
 
Skogsbruket (röjning, gallring, slutavverkning, skyddsdikning, markberedning, 
gödsling, vägbyggen, etc) kan om inte tillräcklig hänsyn visas, ge förändrade 
avrinningsmönster samt urlakning och transport av bland annat humus, 
näringsämnen och partiklar till vattendragen. Mindre vattendrag påverkas lättare, 
men eftersom effekterna transporteras längs vattendragen, är det viktigt att även 
beakta verksamheter som inte ligger direkt intill Görälven-Västerdalälvens 
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huvudfåra. Speciellt viktiga i detta samanhang är de s k betydelsfulla biflödena. Vid 
bristande hänsyn kan dessutom den sammanlagda omfattningen av 
skogsbruksåtgärder få betydelse, även om åtgärderna utförs mycket långt från de 
utpekade huvudfårorna. 
 
Verksamheter som ger fysisk påverkan, exempelvis grävning, muddring eller andra 
fysiska ingrepp som förändrar vattendragets bottenstruktur, strömförhållanden eller 
sträckning, kan utgöra ett hot mot att upprätthålla ett långsiktigt bevarande av 
utpekade livsmiljöer i Görälven-Västerdalälven.  
 
Felaktigt lagda vägtrummor/-övergångar orsakar vandringshinder för fisk och 
andra vattenlevande organismer. Risken att nya vandringshinder tillkommer i 
Görälven-Västerdalälvens vattensystem finns framförallt i dess biflöden och då i 
anslutning till vägprojekt initierade av skogsnäringen, eftersom detta är den mest 
omfattande verksamheten som bedrivs i området. 
 
Historiskt har flottningsverksamheten haft en omfattande påverkan på 
vattenmiljöerna genom dämning, reglering samt fysisk påverkan i form av 
rensningar. I Görälven-Västerdalälven utgör rensningar och dammrester från 1950- 
och 1960-talen en kvarvarande påverkan från flottningsepoken. Vissa 
återställningsåtgärder har genomförts. 
 
Riskerna för föroreningar av områdets vattenkvalitet har även koppling till 
avloppsfrågor, olika industri- eller företagsetableringar m m. Området kring 
Görälven-Västerdalälven är mycket glesbefolkat och påverkan av föroreningar från 
befintlig bebyggelse och näringsverksamhet bedöms som relativt små. Dock finns 
risker vid nyexploatering eller utökning av turistanläggningar som 
skidanläggningar, stugbyar, campingplatser och liknande.  
 
Det bedöms inte finnas någon risk för försurningspåverkan av Görälven-
Västerdalälvens huvudfåra.  Flera sjöar och vattendrag högst upp i vattensystemet 
och i vissa betydelsefulla biflöden är däremot påverkade av försurning och i fler av 
dessa pågår kalkningsverksamhet (Länsstyrelsen i Dalarna 2005). Indirekt kan 
försurningspåverkan i biflödena drabba viktiga ekologiska funktioner i huvudfåran 
som är beroende, t ex biflöden som är viktiga lek- och uppväxtmiljöer för vissa 
fiskarter. 
 
Gruv- och täktverksamhet är andra näringar som kan tänkas etableras i området och 
där omfattande hänsyn måste vidtas för att förhindra att skadliga mängder 
föroreningar eller slam når de betydelsefulla biflödena och Natura 2000-området. 
 

Fiske är en omfattande och viktig fritidssysselsättning i området, inte minst för 
turistnäringen. Ett högt fisketryck bedöms inte ha någon avgörande roll för 
fiskarternas direkta fortlevnad i Görälven-Västerdalälven, men kan ha betydelse på 
populations- och samhällsnivå, och ge förändringar i beståndssammansättningar 
och den naturliga balansen mellan förekomsten av olika fiskarter.  
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Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandeåtgärderna sammanfaller i flera fall med de åtgärder som anges i 
handlingsplanen och programmet för Dalarnas miljömål Levande sjöar och 
vattendrag (Länsstyrelsen i Dalarna 2003), liksom arbetet med att identifiera och 
genomföra åtgärder enligt målsättningen med EG:s ramdirektiv för vatten, d v s att 
uppnå god ekologisk status (Europeiska unionen 2000). 

 

Befintligt områdesskydd m m inom Görälven-Västerdalälvens avrinningsområde 

17,5 % av Görälven-Västerdalälvens avrinningsområde ligger inom nationalpark 
och naturreservat, varav ca 0,5 % ligger i Norge. Huvuddelen av de skyddade 
områdena finns i avrinningsområdet uppströms Görälvens och Fulans 
sammanflöde. 

Görälven-Västerdalälven med bi- och källflöden är idag skyddad mot ytterligare 
exploatering för vattenkraftsändamål, enligt Miljöbalken 4 kap § 6. 

Görälven-Västerdalälven omfattas av Miljöbalken 3 kap och är riksintresse för 
naturvård och friluftsliv (SNV 1976, Naturvårdsverket 1991). Görälven-
Västerdalälven har dessutom klassats som ett vattendrag med nationellt särskilt 
höga vattenanknutna naturvärden (Naturvårdsverket 2005). 

Om nedan redovisade bevarandeåtgärder (hänsyn, prövning/tillsyn, restaurering) 
inte visar sig vara tillräckliga för att uppnå och/eller bibehålla gynnsam 
bevarandestatus kan ytterligare områdesskydd bli aktuella. 

 

Minimera påverkan från markanvändning, bebyggelse och näringsverksamhet 

Skogsbruket ska bedrivas skonsamt. Behovet av hänsyn/anpassningar i 
skogsskötseln ska beaktas både inom avrinningsområdet som helhet och vid 
åtgärder inom enskilda delområden/bestånd, i synnerhet i direkt anslutning till 
Görälven-Västerdalälven och angivna särskilt betydelsefulla biflöden, samt 
utströmningsområden i deras närhet. 

Om skogsbruket som helhet genomför hänsyn/anpassningar enligt skogsvårdslagen 
1 §, de föreskrifter skogsstyrelsen meddelat med stöd av 30 § samt 
skogsvårdsstyrelsens aktuella policy för ”Skogsbruk och vattenmiljöer” (2000/D5, 
Skogsstyrelsen 2000), bedöms det för närvarande tillräckligt omfattande som 
skogsbrukets generella åtgärder.   

 

Berörda myndigheter ska vid prövning/tillsyn av vattenverksamhet, täkter, 
anläggning/underhåll av infrastruktur (vägar, diken, kablar/ledningar) samt annan 
miljöfarlig verksamhet, beakta behovet av erforderliga åtgärder för att bidra till att 
åstadkomma och/eller bibehålla gynnsam bevarandestatus i Görälven-
Västerdalälven. 

 

Minimera effekterna av mänsklig försurningspåverkan 

Regelbunden kalkning av försurningspåverkade sjöar och vattendrag inom Natura 



Görälven-Västerdalälven 
Natura 2000-kod SE0620026 

Diarienr: 511-07998-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

8 

2000-områdets avrinningsområde fortsätter enligt aktuell kalkningsplan 
(Länsstyrelsen i Dalarna 2005), tills förurningspåverkan avtagit till en nivå då 
kalkning inte längre behövs. 

 

Åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten – skyddade områden  

I enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten ska åtgärdsplaner utarbetas vilka syftar 
till att förhindra en försämring av- och/eller förbättra sjöarnas och vattendragens 
status, så att god ekologisk status bibehålls eller uppnås (Europeiska unionen 2000, 
artikel 11). Begreppet God ekologisk status är i de flesta fall att likställa med 
Gynnsam bevarandestatus, men det senare kan innebära högre krav på ekologisk 
status och åtgärder, eftersom det avser speciellt utpekade arter och/eller livsmiljöer 
vilka kan ha högre miljökrav. 

Länsstyrelsen avser att ta fram ett fördjupat åtgärdsprogram för Görälven-
Västerdalälven, i samråd med berörda intressenter, vilken kommer att identifiera 
behovet av åtgärder när det gäller bland annat; 

• Omprövning av vattendomar.  

• Restaurering av fysisk påverkan/vandringshinder till följd av bland annat 
flottningsverksamhet och vägtrummor. 

I åtgärdsprogrammet för Görälven-Västerdalälven kommer även underlag och 
riktlinjer för fiskevårdsåtgärder, vilka säkerställer ett långsiktigt nyttjande som 
åstadkommer och/eller bibehåller gynnsam bevarandestatus hos Görälven-
Västerdalälvens fiskbestånd, att tas fram. Åtgärdsprogrammet utarbetas i samråd 
med berörda fiskevårdsorganisationer.   

Under utarbetandet av åtgärdsprogrammet kommer även samråd med berörda 
Norska myndigheter att ske. 

 

Tabell. Tidplan för Bevarandeåtgärder. 
Åtgärd Aktörer Tidplan utförande 
Åtgärdsprogram enligt EG:s 
ramdirektiv för vatten 

Länsstyrelsen i samverkan med bl.a. 
kommuner och fiskevårdsorgansiationer. -2014 

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
skogsvårdslagen m fl lagar. 

Länsstyrelsen, Älvdalens och Malungs 
kommuner.  löpande 

Kalkning av sjöar och vattendrag 
Länsstyrelsen, Älvdalens och Malungs 
kommuner. löpande 

 
 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
Bevarandemålen kommer att fastställas i detalj efter att basinventeringen är 
genomförd. Program för uppföljning utarbetas därefter. 
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