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Namn: Helvetesfallet 

Kommun: Orsa 

Områdeskod: SE0620299 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Orsa kommun 

Areal (ha): 2 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 1 50 

Beskrivning av området 

Vid Helvetesfallet har Ämån formen av en kanjon med mer än 30 m höga väggar av 
sandsten och diabas. Kanjondalen längs Ämån anses ha bildats under 
isavsmältningsskedet. Isälven skar då djupt ner i berggrunden och bildade 
därigenom de mäktiga klippbranterna. Kanjonen har ett påfallande rakt förlopp 
förbi den trånga passage som format Helvetesfallet.  
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Fallsträckan vid Helvetesfallet, där klippstupen är av svindlande höjd, är ett 
omtyckt turistmål med många besökare varje säsong, även om åtgärder för 
flottningen påverkat miljön kraftigt. Vid fallen bildar en klippränna en särskild inre 
kanjon i botten av Ämåkanjondalen. De stora hällarna av konglomerat respektive 
porfyrit gör lokalerna intressanta ur berggrundsgeologisk synvinkel. (Nordell 1980) 
 
Purpurmylia och trådbrosklav har hittats på de lodräta klippväggarna i området 
(Länsstyrelsen 2005). 
 
Skogen i området utgörs av kalkpåverkade översilningsmarker med förekomst av 
bl.a. skogsfru. (Bylander 2005, muntligen). 

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 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 vara minst x hektar.  
• Andelen gamla och grova träd ska vara minst x %. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Vedsvampar, t.ex. rosen-, lapp-, ull- och gränsticka, rynkskinn 
mfl. Kärlväxter: norna, 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 
Skogarna i Helvetesfallet utgörs av naturliga, gamla, boreala och hemiboreala 
skogar samt yngre successioner som utvecklats 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 
(Naturvårdsverket 2003).  



Helvetesfallet 
Natura 2000-kod SE0620299 

Diarienr: 511-08217-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 3 

 
Skogen i området utgörs av kalkpåverkade översilningsmarker med förekomst av 
bl.a. skogsfru. (Bylander 2005, muntligen). 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, 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? 
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). 
 
Underhåll av staket, trappor och övriga anordningar för friluftslivet utgör inte något 
hot mot området. 
 
9010 *Västlig taiga 
Eftersom Helvetesfallet är ett litet område, ca 2 ha, hotas naturtypen redan vid små 
ingrepp.  
 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick. 
Helvetesfallet skulle påverkas mycket negativt av skogsbruksåtgärder i eller i direkt 
anslutning till objektet. Det leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
etc. Markberedning, dikning och plantering kan också utgöra hot mot naturtypen. 
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan utgöra ett hot mot 
naturtypen.  
 
Även byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen genom fragmentering samt 
medföra att hydrologin i skogsområdet kan förstöras.  

Bevarandeåtgärder med tidplan  

Området ingår i riksintresse för naturvården. Orsa kommun arbetar med att skydda 
området som reservat. 

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. 

Referenser 
Länsstyrelsen 2005. Opublicerat. Hotflex – databas för rödlistade arter. 
Länsstyrelsen i Dalarna. 
 
Naturvårdsverket 2003. 9010 *Västlig taiga. Natura 2000, Art och naturtypsvisa 
vägledningar. 2003-02-13 
 
Nordell, P.O. 1980. Inventering av Skattungbyfältet. Länsstyrelsen i Kopparbergs 
län. Naturvårdsenheten rapport N 1980:3. 
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Jenny Sander 
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