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Bevarandeplan Natura 2000 
 (enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 

SE0620245 Fjätfallet 

 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade. 
 
 
 
Ovanstående uppgifter, som tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000 för 
detta område, har visat sig vara felaktiga. Bevarandeplanen som följer har skrivits 
utifrån de nya uppgifter vi har om detta område. Ytterligare ändringar gällande 
ingående naturtyper eller arter kan bli aktuella efter att basinventeringen 
genomförts. 
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Namn: Fjätfallet 

Områdeskod: SE0620245 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Naturvårdsfonden och Särna Idre besparingsskog 

Areal (ha): 36 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 24,12 67 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 5,4 15 
3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 5,04 14 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1984 Platt spretmossa 

Beskrivning av området 
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Fjätfallet är beläget ungefär sex kilometer sydväst om Särna, några kilometer från 
Fjätälvens utlopp i Särnasjön. Fjätfallet är en del i vattendraget Fjätan. Förutom 
Fjätfallet är även vattendraget Fjätan utpekat som Natura 2000-område (SE 
0620003). 
 
Fjätfallen utgörs av två fall av en höjd på ca 3m. Här finns mäktiga blottningar av 
berggrunden där sandstensprofilen kan studeras. Isälvsavlagringar förekommer 
längs större delen av Fjätälven. Ställvis är materialet avsatt som flacka fält, medan 
det i söder har en starkt kamesartad topografi. (Svenson 1985) 
 
Längs älven förekommer olika typer av strandvegetation, ofta i form av 
lövträdridåer och videsnår. Älven hyser en för området typisk strandflora med arter 
som slåtterblomma och Kung Karls spira. Rik flora uppträder flerstädes längs 
stränderna. (Svenson 1985) 
 
De löv- och buskrika stränderna utgör en viktig biotop för en mängd fågelarter samt 
vinterbete för viltet. Älven rymmer rika fiskbestånd, speciellt harr. Iakttagelser av 
utter har gjorts och sannolikt har den en fast stam i älven. (Svenson 1985) 
 
Vattenfallen och det strömmande vattnet ger upphov till en ständig dimbildning i 
omgivande stränder vilket är gynnsamt för kryptogamer (Svenson 1985). Ett flertal 
fynd av kryptogamer finns, några exempel på fynd från området är: 

Lavar Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana  
  Vitskaftad svartspik Chaenothecopsis viridialba  
  Skorpgelélav  Collema occultatum  
  Skrovellav  Lobaria scrobiculata 
  Skuggblåslav  Hypogymnia vittata 
  Lunglav  Lobaria pulmonaria 
Svampar Gränsticka  Phellinus nigrolimitatus  
 
Rapporter finns också om förekomst av de mer sällsynta arterna trådbrosklav 
(Ramalina thrausta), nordlig nållav (Chaenotheca laevigata), hårig skrovellav 
(Lobaria hallii) och forsgytterlav (Fuscopannaria confusa). (Länsstyrelsen 2004, 
opubl.) 
 
Vid en inventering 2003 (Weibull, opubl) uppmärksammades området för 
förekomster av ovanliga mossor, bland annat habitatdirektivsarten platt spretmossa. 
Älvstrandens översvämningszon, klippor och block samt död ved inventerades och 
i samtliga miljöer påträffades intressanta mossfynd. Vid översvämningszonen fanns 
kurragömmamossa som inte påträffats på någon modern lokal i Dalarna 
(Hallingbäck 1998). På klippor och block påträffades bland annat långhalsmossa 
och nordmyggmossa och på död ved fanns bland annat vedtrappmossa och liten 
hornflikmossa.  
 
Förutsättningarna för friluftslivet är goda. Framför allt är älven av mycket stor 
betydelse för fritidsfisket. Fjätfallen är ett omtyckt utflyktsmål. Älven är även av 
visst intresse som kanotvatten. (Melin 1980) 



Fjätfallet 
Natura 2000-kod   SE0620245 

Diarienr: 511-08057-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 4 

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. 
 
• Habitatdirektivsarten platt spretmossa (Herzogiella turfacea) skall finnas kvar i 

området och inte minska i utbredning inom området.  
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska vara minst 24 hektar.  
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• Minst två av de för området typiska arterna ska förekomma i minst x % av 
provytorna. 
 
91E0 *Alluviala skogar, som tidvis är översvämmade 
• Arealen alluviala skogar etc. ska vara minst x hektar.  
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• Andelen lövträd ska uppgå till minst 50 %. 
• Minst två av de typiska arterna (Kärlväxter: majbräken, missne, älvstarr, 
brunstarr, lundvårlök, springkorn, strutbräken, safsa, skuggviol, sumpviol, strätta, 
bäckbräsma, strandklo, lundarv, älggräs, topplösa. Mossor: dichelyma-arter, 
herzogiella-arter, ulota-arter, terpentinmossa, källpraktmossa, skogshakmossa.)  ska 
förekomma i minst x % av provytorna. 
 
3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 
• Arealen alpina vattendrag med örtrik strandvegetation ska vara minst 5 hektar.  
• Yta översvämmad strandzon ska överstiga x ha. 
• Minst två av de typiska arterna (fjällvedel, fjällnejlika, fjällsyra, grönvide, 
gullbräcka, fjällruta) ska förekomma i minst x % av provytorna. 

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 2003a-2003c). 

9010 *Västlig taiga 
Västlig taiga utgörs av naturliga gamla boreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar. Med naturliga, 
gamla skogar menas skogar som bibehållit en stor del av den naturliga skogens 
artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion.  
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Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvis plockhuggning, 
men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. De hyser en rad hotade arter 
bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar).  
 
Skogen vid Fjätfallet är en blandning av lavtallskog (delvis nyligen brunnen) samt 
sänkor med granskog eller gransumpskog med björkinslag. Tallskogen är tämligen 
likåldrig medan sumpskogen har en stor skiktning och åldersvariation. (Bratt 2004, 
muntl.) 
 
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.  
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
E. nyligen brända områden (brandfält)  
 
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. 
 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 
Naturtypen utgörs av naturliga, tidvis översvämmade skogar med ask, klibbal eller 
gråal i låglänta områden och längs vattendrag på jordar, som är rika på alluviala 
avlagringar och som vid lågvatten är väl dränerade.  
 
Längs större delen av Fjätälven förekommer isälvsavlagringar. Ställvis är materialet 
avsatt som flacka fält, medan det i söder har en starkt kamesartad topografi. Längs 
älven förekommer olika typer av strandvegetation, ofta i form av lövträdridåer och 
videsnår. (Svenson 1985) 
 
Karaktärsarter: Gråal, hägg, klibbal, glasbjörk, strätta, bäckbräsma, ängsbräsma, 
älgört, skogsnäva, humleblomster, sjöfräken, kärrfräken och flera starrarter. 
 
3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 
Alpina och subalpina vattendrag med örtrik strandvegetation, i vilken bl.a. ingår  
fjällväxter som etablerats längs stränderna.  
 
Fjätälven hyser en för området typisk strandflora med arter som slåtterblomma och 
Kung Karls spira. Rik flora uppträder flerstädes längs stränderna. (Svenson 1985) 
 
Karaktärsarter: Tuvtåtel, madrör, grönvide, fjällögontröst och svarthö 
 
1984 Platt spretmossa 
Platt spretmossa växer på murken ved, på torvjord eller på socklar av al på fuktiga, 
skuggiga ställen i sumpskog. Arten gynnas av att tidvis översvämmas. Många av de 
aktuella lokalerna är strandskog med mycket död ved av gran och klibbal.  
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Arten gynnas av skogar som lämnats till fri utveckling i brandrefugial miljö 
(sumpskog). Att det sker småskaliga störningar, som leder till fortlöpande tillförsel 
av grov död ved i olika former, är en förutsättning för att arten ska finnas.  
 
Platt spretmossa förväntas normalt kunna sprida sig som mest 1 m vegetativt, och 1 
km med sporer under en 10-årsperiod. 

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 2003a-2003c). 

9010 *Västlig taiga 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.) 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 att fragmentera 
området samt förstöra hydrologin i området. 
 
Brist på bränder ger 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. 
 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 
Exploatering av bl.a. strandzoner för samhällsbyggande av olika former utgör ett 
hot mot naturtypen. Alla former av produktionsinriktat skogsbruk i, eller i 
anslutning till, ett område är också ett hot mot gynnsam bevarandestatus. Större 
uttag av träd kan även skapa markförstöring, samt leda till uttorkning och 
konkurrensutsättning för många arter som är knutna till biotopen.  
 
Exempel på åtgärder som hotar naturtypens naturvärden och bevarandestatus: 
-Avverkningar i eller i anslutning till ett objekt  
-Transporter. 
-Markberedning, dikning och annat som förändrar hydrologin.  
-Plantering av andra trädslag som t.ex. gran.  
 
Fragmentering leder till minskad konnektivitet mellan områden, brist på genflöde 
mellan populationer samt kanteffekter i små objekt.  



Fjätfallet 
Natura 2000-kod   SE0620245 

Diarienr: 511-08057-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 7 

 
Ingrepp i kringliggande vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i ett 
vattendrag utgör också ett hot mot naturtypen såsom förändrad vattenkemi i 
vattendraget/sjön.  
 
Invandrande gran hotar på sikt naturtypen och bör aktivt tas bort.  
 
3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 
Reglering av vattenföringen såsom småskalig utbyggnad i kvarvarande oreglerade 
vattendragssträckor eller fortsatt/ökad påverkan i redan reglerade vatten, t ex sänkt 
minimitappning, ökad korttidsreglering kan hota naturtypen. Reglering kan orsaka 
störd flödesdynamik, fragmentering/vandringshinder, överdämning av våtmarks- 
och strandområden, torrläggning av vattendragssträckor och/eller ändrade 
näringsförhållanden. Byggande av terrängvägar/överfarter kan innebära 
vandringshinder.  
 
Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.  
 
Exploatering såsom byggande av bostäder och anläggningar inom vattenområdet 
kan innebära ökade krav på översvämningsskydd.  I fråga om vägar/järnvägar och 
skogsbilvägar utgör byggande, underhåll och trafik en möjlig källa till grumling 
och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag. Broar och vägtrummor 
kan utgöra vandringshinder och vara flaskhalsar vid höga flöden (med risk för 
utspolning av vägbankar mm).  
 
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, täkt, gruva eller annan 
verksamhet kan hota naturtypen.  
 
Kalkning av omgivande stränder och våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av 
naturligt sura (icke antropogent försurade) vattendrag påverkar förutsättningarna för 
de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden. 
 
1984 Platt spretmossa 
Arten hotas av bristen på murken ved av det moderna skogsbruket och av 
torrläggning av sumpskogar med naturskogskvalitéer. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Hela Fjätälven är klassad som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Det är 
främst ur fiskesynpunkt området har de höga värdena. Fjätfallet utgör en unik del 
av Fjätan med imponerande vattenfall och kringliggande mark. Lokalen har en 
mycket intressant kryptogamflora. (Svenson 1985) 
 
Den stora ansamlingen av murken barrved är en viktig bidragande orsak till att 
antalet rödlistade arter är stort i området. Stockarna är antingen rester från ett 
gammalt hus, eller en ansamling av gammalt flottningstimmer. På sikt kommer 
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stockarna att brytas ner och därför krävs att död ved, utöver det som uppkommer på 
naturlig väg, nyskapas i området. 
 
Naturvärdena utvecklas i övrigt genom naturlig dynamik, vilket omfattar 
störningar, t.ex. stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar och brand. 
Skogen bör, förutom för naturvårdande ingrepp, inte utsättas för ingrepp utan 
lämnas för fri utveckling.  
 
Om förutsättningarna för områdets naturvärden hotas bör området, på grund av 
sina höga naturvärden, erhålla ett varaktigt skydd mot skogsbruk och annan 
exploatering. 

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

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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