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Namn: Rotensugnet 

Kommun: Älvdalen 

Områdeskod: SE0620038 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Fortifikationsverket 

Areal (ha): 54 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 49 91 
3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 4 7 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1163 Stensimpa 
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Beskrivning av området 
Rotensugnet är ett naturreservat beläget på Älvdalens skjutfält där Rotälven flyter 
samman med Rällan och Älåsbäcken. Rotälven störtar fram i en smal kanjon och 
bildar ett vattenfall vid en förkastningsspricka strax innan den förenar sig med 
Rällan, rinner här i en djupt nedskuren ravin. Ytterligare ett vattenfall kan beskådas 
i Älåsbäcken strax uppströms sammanflödet med Rotälven. 
 
Mellan vattendragen reser sig markanta åsar bevuxna med naturskogsartad tallskog. 
Skogen i den nordöstra delen av reservatet domineras av gran. Där finns också den 
äldsta och mest opåverkade skogen. (Länsstyrelsen 1996) Området fördes till 
värdeklass 2 i Naturvårdsverkets urskogsinventering.(Bråkenhielm 1982) 
 
Rotensugnet är ett av flera Natura 2000-områden inom Älvdalens skjutfält. 
Tillsammans med mellanliggande skogsområden, som också innehåller bestånd 
med höga naturvärden, bildar dessa skyddade områden en landskapsekologisk 
enhet med goda förutsättningar för långsiktigt god bevarandestatus. 
 
Älvdalens skjutfält utgör riksintresse för Försvarsmakten. Rotensugnet ingår också 
i riksintresse för naturvård. 

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 
basinventering och uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att 
justeras. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål  
9010 Västlig taiga  
 

• Arealen västlig taiga ska bibehållas (varav x ha 
tallskog).  

• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt 
mot omkring 1/5. 

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i 
minst x % av provytorna. (Typiska arter: 
Vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: ryl, 
mjölkört, knärot, linnea, spindelblomster, 
mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon.)  

3220 Alpina vattendrag med örtrik 
strandvegetation 
 

• Arealen alpina vattendrag med örtrik 
strandvegetation ska bibehållas. 

• Ingen tillkommande reglering som påverkar 
vattendraget. 

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i 
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minst x % av provytorna vid uppföljning. 
1163 Stensimpa • Stensimpa ska finnas kvar i vattendraget 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 

9010 *Västlig taiga 
Det värdefullaste och mest urskogslika beståndet finns i områdets nordöstra del, 
öster om Rällan. Det består av gammal tallskog och yngre granskog på god bonitet.  
Närmast vattendraget är inslaget av gammeltall och torrakor stort. Den äldsta tall 
som åldersbestämts var över 400 år, och en av talltorrakorna har spår av fem 
bränder. Ju längre från ravinen man kommer, desto friskare blir marken och gran 
tar över. Levande granar har spår efter två bränder. Urskogsvärdet är stort, även om 
enstaka avverkningsstubbar finns genom hela området. (Lundqvist 1997) 
 
Mellan vattendragen reser sig markanta åsar bevuxna med naturskogsartad tallskog. 
(Länsstyrelsen 1996) 
 
Undergrupper:  
A. gammal, naturlig granskog 
B. gammal, naturlig tallskog 
C. gammal, naturlig blandskog 
 
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. 

3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 
Alpina och subalpina vattendrag med örtrik strandvegetation, i vilken bl.a. ingår 
fjällväxter som etablerats längs stränderna.  
 
Rotälven störtar fram i en smal kanjon och bildar ett vattenfall vid en 
förkastningsspricka strax innan den förenar sig med Rällan, rinner här i en djupt 
nedskuren ravin. Ytterligare ett vattenfall kan beskådas i Älåsbäcken strax 
uppströms sammanflödet med Rotälven. (Länsstyrelsen 1996) Kring vattendraget 
finns rester av en timmerränna och dammbyggnader för flottningen.(Rynéus 1971) 
 
Älvsträndernas flora är rik och karaktäristisk för södra Norrlands större oreglerade 
vattendrag. Här märks ett flertal nordliga arter som exempelvis svarthö, fjällskära 
och fjällvedel. Älvens djurliv är förhållandevis rikt, med värdefulla fiskebestånd av 
bl.a. harr. (Rynéus & Bratt 1988) 
 
Karaktärsarter: Tuvtåtel, madrör, fjällarv, fjällsyra, gullbräcka, getväppling, 
blekvide, daggvide, grönvide och fjällvedel. 
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1163 Stensimpa 
Stensimpan lever stationärt under stenar och grus på grunt vatten i sjöar, älvar, 
bäckar och i bräckt vatten. Arten vill ha klara och syrerika vatten. Födan utgörs av 
dagslände- och mygglarver, maskar och kräftdjur.  
 
Spridningsförmåga: En viss spridning kan förutsättas ske när olika vattensystem 
står i kontakt med varandra. Spridning kan även ske in i olika vattensystem via 
Östersjöns kuster. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). Underhåll av befintliga anordningar för 
friluftslivet utgör inte något hot mot området. En restaurering av timmerränna/konst 
kan bli aktuell. Detta bör inte utgöra något hot mot områdets värden. 
 
Följande åtgärder kan påverka naturtypen negativt: 

9010 *Västlig taiga 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt leder 
till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på skogsbruksåtgärder är 
avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning och plantering etc. 
(Gäller ej åtgärder i naturvårdssyfte enligt bevarandeåtgärder.)  
 
Markberedning, dikning och liknande åtgärder som kan förstöra områdets 
hydrologi. Barmarkskörning med terrängfordon har liknande negativa effekter. 
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former. Även byggande av 
skogsbilvägar kan hota naturtypen genom att fragmentera området och förstöra 
hydrologin i skogsområdet.  
 
I de talldominerade delarna ger brist på bränder minskad mängd nybränd ved och 
mark, som är ett hot för många brandberoende arter. Brist på bränder kan också ge 
en tillväxt av humuslagret med efterföljande vegetationsförändringar. 
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. Viltbete hindrar lövföryngringen. 

3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 
Reglering av vattenföringen skulle starkt påverka naturtypens värden; småskalig 
utbyggnad i kvarvarande oreglerade vattendragssträckor eller ökad påverkan i redan 
reglerade vatten, t ex sänkt minimitappning, ökad korttidsreglering. 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. 
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Utsättning av främmande arter eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden 
och sprida smitta.  
 
Exploatering. Vägar/järnvägar och skogsbilvägar; byggande, underhåll och trafik 
kan orsaka 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. Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena, diffusa källor – 
försurning, miljögifter (inklusive metaller) och eutrofiering.  
 
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. 
 
1163 Stensimpa 
Arten är inte hotad i Sverige. Lokalt kan emellertid bestånd slås ut till följd av 
försurning.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är skyddat som naturreservat. Reservatets föreskrifter och skötselplan 
bedöms vara tillräckliga för att bevara områdets värden.  
 
Skogsbränder är ett naturligt och viktigt inslag i den typ av skog som finns i 
området. Vid spontana bränder är det därför enbart positivt om hela eller delar av 
området brinner. Det är dock alltid räddningsledaren som avgör var 
släckningsåtgärder ska sättas in.  
 
För att brandskapade bestånd och strukturer ska bevaras och nybildas bör en 
regional bränningsstrategi upprättas för Dalarnas län. Utifrån denna strategi 
kommer naturvårdsbränningar att utföras i därför lämpade områden. 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus  
råder i hela området. 
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Uppföljning av bevarandemål 
På nationell nivå pågår ett arbete med att utveckla metoder för uppföljning av mål 
för arterna och naturtyperna i Natura 2000. Målet med uppföljningen är att bevaka 
bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns i området. 

Referenser 

Naturvårdsverket 2005. Beslut om definitioner för naturtyper. 2005-06-21 

Naturvårdsverket 2003. 9010 *Västlig taiga. Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar.  

2003-02-13 

Naturvårdsverket 2003a 3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation, Natura 2000, Art 
och naturtypsvisa vägledningar. 2003-06-06 

Naturvårdsverket 2003b 1163 Stensimpa, Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-
06-06 

Bråkenhielm, S, (red) 1982: Urskogar, del 3. SNV, PM 1509. 

Lundqvist, R, 1997: Dalarnas urskogar. Länsstyrelsen Dalarna, miljövårdsenheten 1997:4. 

Länsstyrelsen Dalarnas län 1996. Bildande av naturreservatet Rotensugnets domänreservat i 
Älvdalens kommun. Beslut 1996-09-02. Dnr: 231-2897-96. 

Rynéus, T 1971: Naturvårdsinventering av Sugnet, Rödberget och Norra Trollegrav i Älvdalens 
kommun. Länsstyrelsen 1971:2. 

Rynéus, T och L, Bratt. 1988. Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. 
Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Rapport nr 1988:1. 

Svenson, S-Å, 1985: Översiktlig naturinventering för Älvdalens kommun. Länsstyrelsen i 
Kopparbergs län, N 1985:1. 

Jenny Sander, Susanne Lundin 2006-08-29 



 Rotensugnet 
 Natura 2000-kod SE0620038 
 Diarienr: 511-3559-06 
 Fastställd: 2007-01-22 
 

 7 



 Rotensugnet 
 Natura 2000-kod SE0620038 
 Diarienr: 511-3559-06 
 Fastställd: 2007-01-22 
 

 8 

 


