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Namn: Fjätälven och Västvallen i Storfjäten 

Områdeskod: SE0620003 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privata / Statliga 

Areal (ha): 297  

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 

3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller  
akvatiska mossor 59,4 20 

6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 3 1 
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 234,63 79 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1355 Utter (Lutra lutra) 
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Beskrivning av området 
Området består av vattendraget Fjätälven/Stor-Fjätan från länsgränsen i norr till 
mynningen med Österdalälven (Fjätfallet undantaget, Länsstyrelsen i Dalarna 2004; 
SE0620245), samt biflödet Lill-Fjätan från sammanflödet upp till ca 2,2 km söder 
om Fjätbodarna (Lill-Fjäten). Ett betat mindre gräsmarksområde av mycket hög 
klass intill Stor-Fjätan vid Storfjäten, kallat Västvallen, ingår också i området. 
 
Betydelsefulla biflöden 
Följande biflöden till Stor-Fjätan/Fjätälven och Lill-Fjätan (vilka inte ingår i Natura 
2000-området) bedöms ha särskilt stor betydelse för att åstadkomma och/eller 
bibehålla gynnsam bevarandestatus i nämnda huvudfåror d v s själva N2000-
området. De bidrar till att upprätthålla bl a naturlig hydrologi, god vattenkvalité och 
viktiga ekologiska funktioner.   
 
Biflödena anges i den ordning de ansluter till Stor-Fjätan, Lill-Fjätan och Fjätälven 
från norr till söder. 
 
Mynningskoord. (X-Y) Vattendrag   Anmärkning 
6890680- 1353140  Stor-Fjätan uppstr sam-  

manflöde med Kölån  S 
6890680- 1353140   Kölån    S, N2000-omr: SE0720292 
6882960-1357250  Bäcken från Häggbergstj S 
6881960-1357440  Bäcken från Löskessjön S 
6876910-1358000  Uckan    S 
6874600-1356350  Flötbäcken   S 
6882610-1351900  Lill-Fjätan uppstr N2000-omr L, N2000-omr: SE0620001 
6882610-1351900  Hålbäcken   L 
6880750-1351970  Vallbäcken   L 
6873060-1354210  Flötbäcken   L 
6862220-1358480  Öxningan   F 
6861330-1359140  Styggbäcken   F 
6860450-1359480  Fiskvasseln   F 
6857640-1362620  Örebäcken   F 
6856990-1363810  Öjvasseln   F 
6854530-1364680  Lisselån   F 
   
S = Bi-/tillflöde till Stor-Fjätan 
L = Bi-/tillflöde till Lill-Fjätan 
F = Bi-/tillflöde till Fjätälven 

Bevarandesyfte 
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper som legat till grund för utpekandet av området till nätverket 
Natura 2000. 
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Bevarandemål  
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. 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. 
Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
1355 Utter (Lutra lutra)  
 

• Fast förekomst av Utter (Lutra lutra) skall finnas i området. 
 
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ, och 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
 

• Arealen av ingående naturtyper (3210 och 3260) bibehålls på nuvarande 
nivå eller ökar.  

• Naturlig vattenföring och flödesdynamik bibehålls i Fjätälvens 
vattensystem. Ingen ny vattenreglering tillkommer. 

• Skogsbruket vid Stor-Fjätan/Fjätälven och Lill-Fjätan och deras 
betydelsefulla biflöden bedrivs i enlighet med Skogsvårdsorganisationens 
policy för hänsyn vid vatten. (2000:D5, Skogsstyrelsen 2000). 

• Stor-Fjätan/Fjätälven och Lill-Fjätan 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. 

 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 

• Arealen av ingående naturtyp bibehålls på nuvarande nivå eller ökar. 
• Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma. (Med 

”igenväxningsvegetation” avses sådana träd, buskar (högre än 1,3 m) och 
annan markvegetation som kunnat etablera sig på grund av att beteshävden 
blivit för svag för att kunna medverka till att säkerställa förekomsten av 
hävdgynnade växt- och djursamhällen samt arter.)  

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna för naturtypen ska förekomma i 
minst x  % av provytorna.  

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ, och 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
 
Lill-Fjätan hör till naturtypen Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska 
mossor (3260). Fjätälven/Stor-Fjätan hör vattendraget till naturtypen Naturliga 
större vattendrag av fennoskandisk typ (3210). 
 
Fjätan är ett oreglerat biflöde till Österdalälven. Den sträcker sig från 
förfjällsterrängen i och nära Härjedalen ned till utloppet i Särnasjön. Ungefär mitt 
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på vattendragssträckan Fjätan/Stor-Fjätan ansluter biflödet Lill-Fjätan och det är 
här huvudfåran byter namn från Stor-Fjätan till Fjätan. Större delen av Fjätans 
avrinningsområde gränsar i öster till Jämtlands län och den översta delen (ca 1/3) 
av avrinningsområdet (Stor-Fjätans övre del) ligger i Jämtlands län. 
 
Avrinningsområdet är sjöfattigt och endast ca 1,3 % av avrinningsområdet utgörs 
av sjöar. En tredjedel av Fjätans stäckning går genom Fjällregionen och de nedre 
två tredjedelarna av vattendraget ligger i den boreala regionen. Flottning har 
tidigare förekommit i Fjätälvssystemet och en del restaureringsåtgärder har 
genomförts för att återställa efter flottningsepoken (Spånberg 2003). 
 
I vattendragets bädd och omgivningar förekommer isälvsmaterial - avsättningar 
som är varierande flacka och småkuperade. Längs Lill-Fjätan går en liten men 
skarpt markerad rullstensås. Fjätan är grund och på många platser förekommer 
rikligt med vattenvegetation. Längs älven förekommer olika typer av 
strandvegetation, ofta i form av lövträdridåer och videsnår. Omkring Lill-Fjätan 
utnyttjades strandängarna förr som slåttermarker. Stora delar av ängarna är nu 
igenvuxna med viden, men mängder av kvarstående lador vittnar om den forna 
höhanteringen. Representativ naturbetesmark med lång kontinuitet och med stor 
förekomst av betad skog och öppen hagmark finns dock kvar vid Västvallen i 
Storfjäten. 
 
I Fjätans allra nedersta del finns ett vattenfall – Fjätfallet (Länsstyrelsen 2004, 
opubl). Tack vare det forsande vattnet som höjer luftfuktigheten intill vattenfallet så 
finns här en speciell och sällsynt kryptogamflora här.  
 
Fiskfaunan i Fjätan består huvudsakligen av öring, harr, bergsimpa och elritsa 
(Fiskeriverket 2004). I vattensystemets sjöar förekommer även sik, lake, gädda och 
abborre (Fiskeriverket 2002), vilket innebär att dessa kan förekomma i låga tätheter 
eller sporadiskt uppträda, även i vattendragen. Harrstammen i älven har klassats 
som riksintressant (Fiskeriverket 1988).  
 
Länets största artmångfald av bottenfauna har påträffats i Fjätälven (Länsstyrelsen i 
Dalarna opubl). Bland annat förekommer den försurningskänsliga sötvattensmärlan, 
Gammarus lacustris. Även utter förekommer med en fast stam i vattensystemet. 
 
Höga naturvärden i och i anslutning till sjöar och vattendrag är ofta kopplade till 
naturlig vattendynamik och opåverkad omgivning. Den helt oreglerade 
vattenföringen i Fjätälvens vattensystem upprätthåller en stor variation av 
bottensubstrat, vegetation och strandstrukturer och därmed förutsättningarna för 
naturligt förekommande arter av växter och djur. 
 
Fisket i Fjätälvens vattensystem inom Dalarnas län förvaltas av Särna-Idre 
fiskevårdsområdesförening och inom naturreservaten Långfjället, Städjan-Nipfjället 
och Vedungsfjället av Länsstyrelsen i Dalarna. Inom den del som ligger i Jämtlands 
län förvaltas fisket av Tännär- och Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområdesföreningar 
samt Sörvattnets kortfiskeområde. 
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6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 
Vid gården Västvallen breder stora betade blockrika moränmarker ut sig nedåt 
älven, där kärrartade slåttermarker vidtar. Allt omland inom en vid radie från 
gården är hårt betespåverkat. Det storblockiga månlandskapet kring gården hyser en 
mycket mager staggrished, där nickstarr, ljung, fårsvingel, kruståtel, kråkris och 
björnmossa tappert motstår trycket från getmularna. Den mer måttligt betade 
moränkulle som ingår i fållan nedom gården är artrikare, med bl.a. fjällskallra och 
ormrot. Liknande små älvvallar med låg gräsväxt finns flerstädes i fjällbjörkskogen 
efter ån, där magra starrmyrar omgärdar fastmarksholmarna. I undantagsfall är 
marken så rik att tuvtåteln klarar sig. Allt videuppslag hålls efter - kontrasten är 
slående mellan den västra och östra stranden, där täta videsnår kantar hela åssträc- 
kan. Betesmarkerna har fått högsta värde (klass I) i Dalarnas ängs- och 
hagmarksinventering (Länsstyrelsen 1993). 
 
Beteslandskapet kring Västvallen hör till länets mest extrema såväl vad beträffar 
storlek som intensitet. Att några botaniska rariteter inte uppdagats betyder inte att 
naturvärden saknas. Det är mycket troligt att områdets särpräglade natur och långa 
kontinuitet skapar livsrum för en rad tillbakaträngda organismer; det kan vara 
svampar, insekter eller mollusker. Vad som är ovedersägligt är dock områdets 
betydelse för fågellivet samt dess säregna och ålderdomliga landskapsbild. 
(Länsstyrelsen 1993) 
 
 
1355 Utter (Lutra lutra) 
 
Ekologiska krav: För ett livskraftigt bestånd av utter krävs stora områden med mer 
eller mindre sammanhängande strömvatten. I små isolerade vattensystem blir 
populationerna mycket sårbara, eftersom utbytet av individer försvåras eller uteblir.  
 
Honornas hemområden är mindre än hanarnas och kan helt eller delvis inrymmas i 
en hanes. Nya data indikerar att storleken på utterns hemområde kan vara dubbelt 
så stort i norra Sverige som vad som är uppmätt i landets sydligare regioner. 
 
Uttern är vintertid beroende av strömmande vatten som ger möjlighet till 
näringsfångst om sjöarna blir islagda. Utterns föda består mestadels av fisk som 
t ex lake, simpor och karpfiskar, men även groddjur, kräftor, större insekter, fåglar 
och mindre däggdjur kan ingå i dieten. En vuxen utter konsumerar cirka 1-1,5 kg 
fisk per dag  
 
Spridning: Uttern kan, då den uppsöker nytt revir eller partner, förflytta sig långa 
sträckor, förmodligen flera tiotals mil, även på land tillsynes utan anknytning till 
vatten. (Naturvårdsverket 2002). 
 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ, och 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
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Vid identifiering och bedömning av hoten mot Fjätälvens 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. Eftersom Fjätälvens vattensystem är 
fattigt på sjöar är det extra känsligt i detta hänseende. 
 
Vissa biflöden till Stor-Fjätan/Fjätälven och Lill-Fjätan 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 Stor-
Fjätan/Fjätälven och Lill-Fjätan, 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.  Exempelvis har Sötvattensmärla, Gammarus lacustris nyligen 
konstaterats ha återkoloniserat Lill-Fjätan, sannolikt från refugier i vissa biflöden 
(Lingdell 2005 muntl). 
 
Grunden för Fjätälvssystemets höga naturvärde är att den är helt oreglerad. Älven 
med bi- och källflöden är i dag skyddad mot ytterligare vattenkraftexploatering 
enligt Miljöbalken 4 kap 6 §. 
 
I Fjätälvens 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 Stor-Fjätan/Fjätälvens och Lill-
Fjätans huvudfåror. Speciellt viktiga i detta samanhang är de sk betydelsfulla 
biflödena. Vid bristande hänsyn kan dessutom den sammanlagda omfattningen av 
skogsbruksåtgärder få betydelse, även om åtgärderna utförs mycket långt från de 
utpekade huvudfårorna. 
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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 Fjätälvssystemet.  
 
Felaktigt lagda vägtrummor/-övergångar orsakar vandringshinder för fisk och 
andra vattenlevande organismer. Risken att nya vandringshinder tillkommer i 
Fjätälvens 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. Större broar utan lämpliga utterpassager kan 
också utgöra problem. 
 
Historiskt har flottningsverksamheten haft en omfattande påverkan på 
vattenmiljöerna genom dämning, reglering samt fysisk påverkan i form av 
rensningar. I Fjätälven utgör rensningar och dammrester från 1950- och 1960-talen 
en kvarvarande påverkan från flottningsepoken. Under senare år har dock en del 
återställningsåtgärder genomförts. 
 
Riskerna för föroreningar av områdets vattenkvalitet har även koppling till 
avloppsfrågor, olika industri- eller företagsetableringar mm. Området kring 
Fjätälven 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.  
 
I vattensystemets minsta biflöden finns en vis risk för försurningspåverkan. Under 
1970- och 80-talen konstaterades att sötvattensmärlan, Gammarus lacustris 
minskade och försvann från vissa mindre vattendrag i Fjätälvssystemet, till följd av 
försurningspåverkan (Lingdell & Engblom 1991). Nyligen har dock en väsentlig 
återhämtning kunnat konstateras (Lingdell 2005 muntl). Några mindre källflöden 
till biflödet Kölån som ligger i Jämtlands län är de enda vatten som för närvarande 
kalkas mot försurningspåverkan i Fjätälvens vattensystem. 
 
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 Fjätälvssystemet, men kan ha betydelse på 
populations- och samhällsnivå, och ge förändringar i beståndssammansättningar 
och den naturliga balansen mellan förekomsten av olika fiskarter. 
 
Måttlig omfattning av friluftslivsaktiviteter bedöms inte utgöra något hot mot Stor-
Fjätan/Fjätälven och Lill-Fjätan. Ett överutnyttjande kan dock utgöra störning av 
vattendragens djur- och växtliv och slitage på vissa känsliga miljöer. 
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6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 
Utebliven eller olämplig skötsel (på grund av ändrad markanvändning, nedläggning 
av jordbruk m.m.). Minskat eller upphört bete leder på sikt till igenväxning av 
buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverksamhet.  
 

Gödsling (förutom från djur som betar i objektet), stödutfodring, kalkning, dikning och 
insådd av för naturtypen främmande arter.  

 
 
1355 Utter (Lutra lutra) 
 
Höga halter av PCB har tidigare orsakat drastiska nedgångar av utterbeståndet i 
Sverige. Situationen på miljögiftsidan har dock förbättrats och under den senaste 
tioårsperioden har detta bl a medfört ett generellt sett ökande utterbestånd och en 
återkolonisation av lämpliga områden. 
 
Reglering av vattendrag, utbyggnad av vattenfall och strömsträckor försvårar 
utterns möjligheter att söka föda vintertid, när den är beroende av öppet 
strömmande vatten som inte isbeläggs. 
 
Vatten/vägövergångar (trummor & broar) utan lämplig utterpassage utgör ett hot 
mot utter. Biltrafiken skördar årligen ett relativt stort antal uttrar vilket inte är 
försumbart med tanke på att det svenska beståndet fortfarande är relativt litet. För 
utterpopulationen som helhet är sannolikt inte trafiken det allvarligaste hotet men 
lokalt, kan trafiken vara en begränsande faktor. 
(Naturvårdsverket 2002). 

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 Fjätälvens avrinningsområde 

41 % av Fjätälvens avrinningsområde i Dalarna ligger inom naturreservat.  

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

Fjätälven omfattas av Miljöbalken 3 kap och är riksintresse för naturvård och 
friluftsliv (SNV 1976, Naturvårdsverket 1991). Fjätälven har dessutom klassats 
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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 Stor-
Fjätan/Fjätälven och Lill-Fjätan 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.   

SveaSkog AB har för avsikt att avsätta en betydande del av sitt markinnehav (ca 
100 km2) inom Fjätälvens avrinningsområde för att bilda en ekopark med syfte att 
främja naturvärdena i områdets vattendrag (Rohde 2005 muntl). Inrättandet av en 
ekopark vid Fjätälven innebär att SveaSkog AB kommer att satsa på olika typer av 
restaurering som inom området (igenläggning av diken, nyskapande av våtmarker, 
åtgärda vandringshinder, anlägga lekbottnar). Speciella skötselplaner kommer att 
upprättas som omfattar extra skogsbrukshänsyn intill vatten, bland annat när det 
gäller kantzoner intill vattendrag. Invigningen av Fjätälvens ekopark beräknas till 
2008 (Rohde 2005 muntl) 

 

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 Fjätan/Fjätälven och 
Lill-Fjätan. 

 

 

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 Stor-
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Fjätan/Fjätälven och Lill-Fjätan, i samråd med berörda intressenter, vilken kommer 
att identifiera behovet av åtgärder när det gäller bland annat; 

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

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

 

 

Tabell. Tidplan för Bevarandeåtgärder. 
Åtgärd Aktörer Tidplan utförande 
Ekopark Fjätälven SveaSkog AB 2005 - 2008 
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 i Dalarna  och Jämtland, 
Älvdalens och Härjedalens 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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