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Namn: Lillfjäten 

Områdeskod: SE0620266 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga: Sveaskog AB 

Areal (ha): 423 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och  

intermediära kärr och gungflyn 9 2 
7310 *Aapamyrar 34 8 
9010 *Västlig taiga 254 60 
 
Även naturtyperna 7230 Rikkärr och 9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk 
typ finns sannolikt i området. Bevarandeplanen kommer att uppdateras när området basinventerats. 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Natura 2000-området Lillfjäten består av två separata delområden som båda är 
belägna intill Långfjället-Städjan-Nipfjällets naturreservat. 
 
Det norra området intill vattendraget Lill-Fjätan innefattar ett gammalt 
domänreservat med mycket värdefull, grandominerad naturskog samt omgivande 
starkt kalkpåverkade sumpskog och rikkärr med synnerligen intressant flora. 
Skavfräken, trådfräken, mosippa, taigastarr, svartstarr och fjällskallra har 
exempelvis noterats. Den örtrika sumpskogen utgörs av grov gran och en hel del 
glasbjörk. Uppåt i sluttningen vidtar magrare, talldominerad gammelskog samt 
fattiga sluttningsmyrar. Tallskogen är rätt gles med enstaka gamla överståndare, 
brandstubbar och lågor samt ett betydande inslag av glasbjörk. Ljung dominerar 
fältskiktet både i skogen och på myrarna. Terrängen mellan Lill-Fjätan och 
landsvägen har en intressant småkullig topografi av rogenmoränkaraktär som bidrar 
till stor biotopvariation. På ett par ställen på grova granar växer den sårbara laven 
liten sotlav. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Det södra området, Sågbäcken, har en frodig bäckravin med mycket grov granskog 
och stor mängd lågor. Ytterligare bäckdråg rinner fram i sluttningen omgivna av 
granbestånd som har stora mängder död ved och hyser arter som harticka, ullticka 
och rosenticka. Skogen är även mycket hänglavsrik. Vissa delar av Sågbäcken är 
djupt nedskurna i berggrunden med värdefulla, mossbelupna lodytor. Smärre fall 
finns även, och på lodytor och granar intill ett sådant har trådbrosklav påträffats. 
Ställvis är markfloran örtrik med arter som trolldruva, ögonpyrola, smultron och 
hundkex. Här och var påträffas gamla sälgar med riklig påväxt av skrovellav. I de 
delar som ej berörs av rörligt markvatten växer gammal, mager tallskog som är 
genomhuggen. Ett hygge med gamla frötallar ingår i avgränsningen. 
(Naturvårdsverket 2004) 
 
I vart och ett av de två delområdena finns ett mindre biotopskyddsområde. I båda 
fallen består de skyddade områdena av urskogsartad barrskog (Skogsvårdsstyrelsen 
1997a och 1997b).  

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. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas eller öka.  
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• Täta (mer än 50 % täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst tre av de typiska mossarterna (guldskedmossa, guldspärrmossor, 
myruddmossa, kärrkammossa, mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, 
sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, 
blodkrokmossa, kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska förekomma i minst x % av 
provytorna.  
 
7310 *Aapamyrar 
• I habitatet bibehålls eller ökar täckningsgrad av de hydromorfologiska   

strukturerna strängar, lösbottenflarkar, mjukmattegolv, flarkgölar och gölar.  
• Täckningsgrad av träd och buskar är mellan 0 och 20%.  
• Minst tre av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Guldskedmossa, guldspärrmossor, myruddmossa, kärrkammossa, 
mässingmossa, bäcknicka, skorpionmossor, flaggvitmossa, uddvitmossa, 
rufsvitmossa, rostvitmossa, praktvitmossa, sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd 
glansvitmossa, krokvitmossa, ullvitmossa, knoppvitmossa, rubinvitmossa, 
kärrkrokmossa, purpurkrokmossa, blodkrokmossa. Bäckbräsma, svedstarr, 
huvudstarr, strängstarr, nålstarr, stjärnstarr, trådstarr, slakstarr, dystarr, vitstarr, 
taggstarr, sumpstarr, gullpudra, kärrull, gräsull, tuvull, sileshår, dytåg, 
vattenklöver, källört, orkidéer, kärrspira, fjälltätört, tätört, slåtterblomma, 
kråkklöver, lappranunkel, vitag, brunag, fjällskära, gullbräcka, myrbräcka, 
kallgräs, dvärglummer, källarv, norrlandsarv, tuvsäv, snip, björnbrodd, bläddror.)  

 
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 2003a, b och c). 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Naturtypen utgörs av öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt 
välvd mosse, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn. Myrar som ingår i 
aapamyrkomplex räknas inte hit.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 

7310 *Aapamyrar 



Lillfjäten 
Natura 2000-kod   SE0620226 

Diarienr: 511-08193-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 4 

Aapamyrar utgörs av myrkomplex som domineras av kärr i de centrala delarna. 
Hydrotopografiska myrtyper som strängflarkkärr och olika typer av blandmyrar 
räknas automatiskt till aapamyrar (även söder om Limes Norrlandicus). Andra 
myrtyper som kan ingå i dessa komplex är nordliga mossar av rostvitmossa-typ, 
topogena och soligena kärr, backkärr och sumpskog. Aapamyren är nordlig och 
bäst utbildad ovan Limes Norrlandicus.  
 
Karaktärsarter: nordkråkbär, dvärgbjörk, tuvsäv, tuvull, flaskstarr, trådstarr, 
rundstarr, strängstarr, vitstarr, kallgräs, blåtåtel, hjortron, ängsnycklar och en stor 
mängd vit- och brunmossor.  
 
9010 *Västlig taiga 
Västlig taiga utgörs av naturliga gamla boreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar. 
 
Skogen i Lillfjäten avsattes tidigare som domänreservat. Området inkluderar i norr 
bland annat mycket värdefull gammal grandominerad naturskog samt omgivande 
starkt kalkpåverkade sumpskog. Den örtrika sumpskogen utgörs av grov gran och 
en hel del glasbjörk. Uppåt i sluttningen vidtar magrare, talldominerad gammelskog 
samt fattiga sluttningsmyrar. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Det södra området inkluderar en frodig bäckravin med mycket grov granskog och 
stor mängd lågor. Ytterligare bäckdråg rinner fram i sluttningen omgivna av 
granbestånd som har stora mängder död ved och hyser arter som harticka, ullticka 
och rosenticka. Skogen är även mycket hänglavsrik. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Vissa delar av området har tydliga spår efter brand, i det norra delområdet finns 
brandstubbar. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Även spår av mänsklig påverkan finns i form av genomhuggen tallskog i det södra 
området. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, 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 2003a, b och c). 
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7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
7310 *Aapamyrar 
Tillkommande ingrepp i form av dikning, byggande av skogsbilvägar och andra 
markavvattnande åtgärder liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och 
hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation 
och torvbildning samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning 
i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på 
habitatet.  
 
Ingrepp såsom samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc 
kan också förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom 
anläggningsarbetet. 
 
Torvbrytning är ett hot mot habitatet i stort idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.   
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på myren och att de 
hydrologiska förhållandena ändras. 
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i eller i anslutning till 
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning.  
 
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 och fragmentera 
området vilket medför att hydrologin i skogsområdet kan förstöras. Fragmentering 
– minskad konnektivitet mellan områden, kan även leda till brist på genflöde 
mellan populationer och negativa kanteffekter i små objekt. 
 
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. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Delar av Lillfjäten är idag skyddat som biotopskyddsområde vilket innebär att 
arbetsföretag som kan skada naturmiljön inte får utföras i området. I begreppet 
arbetsföretag inkluderas bland annat verksamheter som föryngringsavverkning, 
gallring, röjning, plockhuggning, uttag av död ved etc (Skogsvårdsstyrelsen 1997a 



Lillfjäten 
Natura 2000-kod   SE0620226 

Diarienr: 511-08193-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 6 

och 1997b). Eftersom biotopskyddet utgör ett skydd mot de verksamheter som är 
ett hot, är dessa mindre delar av totalområdet inte aktuella för naturreservats-
bildning utan anses redan ha ett fullgott skydd. 
 
Resterande del av området bör på grund av sina höga naturvärden erhålla ett 
varaktigt skydd mot skogsbruk och annan exploatering som kan skada de utpekade 
naturtyperna. 
 
Naturvärdena i skogen och på myrarna utvecklas i huvudsak genom naturlig 
dynamik. Området bör inte utsättas för ingrepp utan lämnas för fri utveckling.  

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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