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Namn: Trollvasslan 

Kommun: Älvdalen 

Områdeskod: SE0620017 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Privata  

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal (ha) % av yta 
3260   Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 6,65   5 
9010   Västlig taiga 126,35 95 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1029 Flodpärlmussla 

Beskrivning av området 
 
Området omfattar vattendraget Trollvasslan och en zon med 10 – 200 m bredd kring 
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vattendraget, nedströms Nördre Trollsjön till dess mynning i Fuluälven. Trollvasslans 
avrinningsområde omfattar 12 km2. 
 
Betydelsefulla biflöden 
Följande biflöden till Trollvasslan (vilka inte ingår i Natura 2000-området) bedöms ha 
särskilt stor betydelse för att åstadkomma och/eller bibehålla gynnsam bevarandestatus i 
Trollvasslans huvudfåra d v s själva N2000-området. De bidrar till att upprätthålla bl a 
naturlig hydrologi, god vattenkvalitet och viktiga ekologiska funktioner.   
 
Biflödena anges i den ordning de ansluter till Trollvasslan från norr till söder. 
 
Mynningskoord. (X-Y) Vattendrag  Anmärkning 
6843910-1339450  Namnlös 
6839650-1341930  Hemmerkällan 

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 fastlagda. 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.  
 
 
1029 Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)  
 

• Flodpärlmusslan i Trollvasslan ska ha en föryngringstakt som säkerställer att 
beståndet inte minskar jämfört med nuvarande nivå. Andelen små musslor (<5 
cm) ska utgöra x % av populationen. Beståndsstorlek och föryngring beräknas 
som glidande medelvärde över x år. 

 
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
 

• Arealen av ingående naturtyp (3260) bibehålls på nuvarande nivå eller ökar.  
• Naturlig vattenföring och flödesdynamik bibehålls i Trollvasslan. Ingen ny 

vattenreglering tillkommer. 
• Skogsbruket vid Trollvasslan bedrivs i enlighet med Skogsvårdsorganisationens 

policy för hänsyn vid vatten. (2000:D5, Skogsstyrelsen 2000). 
• Trollvasslan 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. 
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• Inga utsättningar sker av fiskarter/stammar som kan skada den naturliga faunan 
och floran genom smittsamma sjukdomar, parasiter eller konkurrens. 

 
9010 Västlig taiga  

• Arealen västlig taiga ska bibehållas på nuvarande nivå.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved naturligt utvecklas till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna  ska förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: Norna, mjölkört, knärot, 
linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon. ) 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  

3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
Trollvasslan avvattnar två sjöar; Nördre- och Syndre Trollsjön och mynnar i Fulan. Ån 
faller 128 m från den övre Trollsjön till mynningen i Fuluälven, en sträcka 6,5 km (den 
nedre Trollsjön ej medräknad). Tallskog av torr ristyp omger vattendraget förutom på 
vissa sträckor där kärrmarker och sumpskog passeras. Bredden på vattendraget är i 
medeltal ca 4,5 m och medelvattendjupet är 0,3 m (Länsstyrelsen Dalarna 2002a). Bitvis 
finns sand- och grusbankar. 
 
Nedströms vägen (Särna – Mörkret) har Trollvasslans fåra grävts om för 
myrslåtterändamål (Lundvall 2002 muntl). Tidigare rann åtminstone en del av 
Trollvasslans vatten till Lillvasslan. Denna omgrävning har troligen gjorts för lång tid 
sedan då det på de övergivna slåttermarkerna nu växer skog. 
 
Eftersom diabas är den bergart som huvudsakligen förekommer inom Trollvasslans 
avrinningsområde så är de vattenkemiska förhållandena bra ur surhetshänseende, och 
vattendraget är sannolikt inte drabbat av någon försurningspåverkan (Länsstyreslen i 
Dalarna 2002b). Detta är förutsättningar som gynnar den krävande vattenfauna som 
påträffats i Trollvasslan, t ex mollusker och vissa dagsländearter (Länsstyrelsen 2004 
opubl). Den relativt ovanliga ”jättebäcksländan” Dinocras Cephalotes som upprepade 
gånger har påträffats i Tollvasslan (Lundvall 2002 muntl, Länsstyrelsen Dalarna 2004), 
är en av de mest renvattenkrävande bottendjuren som ofta även indikerar på i övrigt 
höga naturvärden (Lingdell & Egblom 2002). 
 
Trollvasslan har ett rikt bestånd av flodpärlmussla (Margaritifera margaritrifera) som 
åtminstone i vattendragets övre delar är reproducerande (Eklund 1998, Lundvall 2002 
muntl).  
 
Fiskfaunan i Trollvasslan består av öring (Salmo trutta), elritsa (Phoxinus phoxinus), 
lake (Loka lota) och i den nedersta delen även harr (Thymallus thymallus) (Fiskeriverket 
2004). Fisket i Trollvasslans vattensystem förvaltas av Särna-Idre 
fiskevårdsområdesförening. 
 
Huvuddelen av marken (98 %) inom Trollvasslan avrinningsområde ägs av Särna-Idre 
Besparingsskog. Resterande mark ägs av Bergvik Skog AB (0,6 %) och enskilda 
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(1,4 %). 
 
 
9010 Västlig taiga 
Naturliga, gamla, boreala och hemiboreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar, ”naturskog” eller 
”naturskogsartad skog”. De hyser en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och 
evertebrater (främst skalbaggar). 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  
 
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. 
 
1029 Flodpärlmussla 
Habitat: Flodpärlmusslan är helt knuten till rinnande vatten med sand-, sten- eller 
grusbottnar och tillräckligt hög strömhastighet för att igenslamning inte skall ske.  
 
Biologi: Mussellarverna (glochidierna) lever upp till 10 månader som parasit på gälarna 
hos öring eller lax. Lokal reproduktion av värdfiskbestånden är därför betydelsefull, 
särskilt eftersom det framför allt är ung öring som fungerar som värd.  
 
För att kunna tillväxa måste den lilla musslan hamna på en plats i en sand- eller 
grusbotten som genomströmmas av friskt vatten, så att musslan kan andas och filtrera 
näring. Efter några år börjar musslorna sticka upp ur bottensubstratet. Flodpärlmusslan 
blir vanligen könsmogen i 15–20-årsåldern.  
 
Spridningsförmåga: Spridning sker inom det aktivitetsområde som utnyttjas av 
småöringar, särskilt viktig är spridningen uppströms. Vandringshinder kan omöjliggöra 
återetablering av en utgången lokal population. Spridning sker normalt sett ej mellan 
vattensystem. (Naturvårdsverket 2003b). 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området  
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
 
Vid identifiering och bedömning av hoten mot Trollvasslan 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 
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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. 
 
Vissa biflöden till Trollvasslan 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 Trollvasslan.  
 
Dessa vattendragssträckor har en direkt betydelse för vattenkvaliteten och hydrologin i 
Trollvasslan, samt indirekt genom att deras livsmiljöer har betydelse för det långsiktiga 
bevarandet av ekologiska funktioner i biflöden och Trollvasslan. 
 
I Trollvasslans 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 Trollvasslan. Speciellt viktiga i detta samanhang är de s k 
betydelsfulla biflödena. Vid bristande hänsyn kan dessutom den sammanlagda 
omfattningen av skogsbruksåtgärder få betydelse, även om åtgärderna utförs långt från 
Trollvasslan. 
 
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 och arter i Trollvasslan.  
 
Felaktigt lagda vägtrummor/-övergångar orsakar vandringshinder för fisk och andra 
vattenlevande organismer. Risken att nya vandringshinder tillkommer i Trollvasslans 
vattensystem finns framförallt i anslutning till vägprojekt initierade av skogsnäringen, 
eftersom detta är den mest omfattande verksamheten som bedrivs i området. 
 
Historiskt har förekommit en begränsad fysisk påverkan på vattenmiljöerna i 
Trollvasslan genom dämning, reglering av flödet för myrslåtterändamål. Bland annat 
har Trollvasslans ursprungliga sträckning ändrats, då den tidigare hade sitt utlopp till 
Fulan genom Lillvasslan. På några platser där flödet varit flergrenigt har ibland vissa 
fåror stängts av och torrlagts. Dessa historiska ingrepp utgör ingen direkt hotbild idag, 
men hindrar vattendraget att nå sin fulla potential med avseende på livsmiljöer och 
biologisk mångfald som bidrar till att nå och bibehålla gynnsam bevarandestatus.  
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Riskerna för föroreningar av områdets vattenkvalitet har även koppling till 
avloppsfrågor m m. I Trollvasslans avrinningsområde finns endast bebyggelse i from av 
ett fåtal stugor eller hus intill biflödet Hemmerkällan, så påverkan av föroreningar från 
befintlig bebyggelse bedöms som relativt små. Dock finns risker vid nyexploatering 
eller etablering av turistanläggningar som stugbyar, campingplatser och liknande.  
 
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 eller Natura 2000-området. 
 
Fiske är en omfattande och viktig fritidssysselsättning i regionen, inte minst för 
turistnäringen. Ett högt fisketryck bedöms inte ha någon avgörande roll för fiskarternas 
direkta fortlevnad i Trollvasslan, men kan ha betydelse på populations- och 
samhällsnivå, och ge förändringar i beståndssammansättningar och den naturliga 
balansen mellan förekomsten av olika fiskarter. Ett relativt litet vattendrag som 
Trollvasslan bedöms vara känsligt för överfiske eftersom det lätt kan ge förändringar 
beståndssammansättning hos öring. Vattendraget Trollvasslan torde dock inte vara 
föremål för ett speciellt omfattande fiske och därigenom utgör fiske i vattendraget 
sannolikt inget allvarligt hot mot Trollvasslan.  
 

9010 *Västlig taiga 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick och 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. (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 genom 
att hydrologin i skogsområdet kan förstöras. 
 
 
1029 Flodpärlmussla 
Det största hotet mot flodpärlmusslan är utebliven förökning. Ett bestånd kan dock 
överleva i många årtionden utan fungerande fortplantning eftersom en individs livslängd 
är ca 90 år, maximalt uppemot 250 år. Flodpärlmusslans larver (glochidier), och de unga 
musslorna (<50 mm) är de känsligaste stadierna. 
 
Försämrad vattenkvalitet, ändrad hydrologi (reglering), minskad skuggning, grumling, 
sedimentation och försämrad öringreproduktion är de största hoten mot 
flodpärlmusslans förökning och fortlevnad. 
 
Eftersom sjöar fungerar utjämnande och buffrande mot flera former av påverkan i 
vattendrag, så utgörs de största hoten mot flodpärlmusslorna i Trollvasslan av 
påverkansfaktorer i avrinningsområdet nedströms Nördre Trollsjön för den övre 
vattendragssträckan , och nedströms Syndre Trollsjön för den nedre.  
 
så är Trollvasslan känsligast för påverkan inom avrinningsområdet nedströms 
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I Trollvasslan är skogsbruket det största hotet mot flodpärlmusslan, då bristande 
skogsbrukshänsyn kan orsaka skador genom samtliga ovan nämnda påverkansfaktorer. 
Äldre och nyare spår efter skogsmaskiner som korsat Trollvasslan i samband med 
skogsavverkningar förekommer (Lundvall 2002 muntl) 
 
Utbyggnad eller underhåll av infrastruktur (vägar, ledningar, etc) som innebär grävning 
och/eller körning med maskiner i eller nära vattendrag, kan orsaka grumling, 
sedimentation, förändrade avrinningsmönster/hydrologi (diken) och försämrad 
vattenkvalitet. Även skoter- och vandringsleder som korsar vattendrag utan bro eller 
annan lämplig övergång, samt vägdiken som mynnar direkt i vattendrag kan orsaka 
skadlig erosion och sedimentation. Förutom att påverka flodpärlmussla direkt kan detta 
även påverka öring som indirekt återverkar på flodpärlmusslans fortplantning. 
 
Felaktigt lagda vägtrummor/-övergångar orsakar vandringshinder för fisk (öring) som i 
sin tur kan påverka flodpärlmusslans reproduktion. Risken att nya vandringshinder 
tillkommer i Trollvasslans vattensystem finns framförallt i anslutning till vägprojekt 
initierade av skogsnäringen, eftersom detta är den mest omfattande verksamheten som 
bedrivs i området. Vägtrumman vid vägen mellan Särna och Mörkret är 40 m lång och 
torde utgöra ett vandringshinder för mindre öring och därigenom hindras 
flodpärlmusslans spridning uppströms i vattendraget.  
 
Fiske är en omfattande och viktig fritidssysselsättning i regionen, inte minst för 
turistnäringen. Ett högt fisketryck bedöms inte ha någon avgörande roll för fiskarternas 
direkta fortlevnad i Trollvasslan, men kan ha betydelse för reproduktionen av öring, 
som i sin tur påverkar tillgången på värdfisk för flodpärlmusslans larver.  
 
Ett relativt litet vattendrag som Trollvasslan bedöms vara känsligt för överfiske 
eftersom det lätt kan ge förändringar beståndssammansättning mot en liten andel 
könsmogen fisk. Vattendraget Trollvasslan torde dock inte vara föremål för ett speciellt 
omfattande fiske och därigenom utgör fiske i vattendraget sannolikt inget allvarligt hot 
mot den stationära öringens reproduktion i Trollvasslan.  
 
Däremot kan fisket på sjölevande/vandrande öring i Trollsjöarna ha betydelse. Att ett 
livskraftigt bestånd av vandrande öring bibehålls är viktigt, eftersom storvuxen 
öringarna producerar stora mängder avkomma som lever sina första år i Trollvasslan där 
de utgör värd för flodpärlmusslans larver. 
 
Utplantering av främmande arter och/eller stammar av öring i sjöarna kan hota öringens 
reproduktion och därigenom även flodpärlmusslans. En öringstam som inte är lika 
anpassad till förhållandena (t ex klimat, m m) kan få ett sämre reproduktionsutfall än 
den naturliga stammen. En främmande fiskstam konkurrerar även med den naturliga om 
de begränsade lekplatser som finns och kan även på lång sikt hota den naturliga genom 
genetisk uppblandning.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 

Bevarandeåtgärderna sammanfaller i flera fall med de åtgärder som anges i 
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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 Fulans avrinningsområde 

Trollvasslan med biflöden är idag skyddad mot exploatering för vattenkraftsändamål, 
enligt Miljöbalken 4 kap § 6. 

Trollvasslan nedströms Syndre Trollsjön är riksintresse för naturvård (SNV 1976, 
Naturvårdsverket 1991). Trollvasslan har dessutom klassats som ett vattendrag med 
nationellt särskilt höga vattenanknutna naturvärden (Naturvårdsverket 2005). 

Den övre delen av Trollvasslan med närmiljö utreds för ett eventuellt utökat 
områdesskydd. Här kan det bli aktuellt med reservatsbildning eller liknande. 

 

Minimera påverkan från markanvändning, bebyggelse och näringsverksamhet 

Området bör undantas från skogsbruk. För avverkningar i anslutande mark gäller att 
skogsbruk bör 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 Trollvasslan och angivna 
betydelsefulla biflöden, samt utströmningsområden i deras närhet.  

Om skogsbruket i de anslutande markerna 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.   

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 Trollvasslan. 

 

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 Trollvasslan, 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 
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flottningsverksamhet och vägtrummor. 

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

 

Tabell. Tidplan för Bevarandeåtgärder. 
Åtgärd Aktörer Tidplan utförande 

Åtgärdsprogram enligt EG:s 
ramdirektiv för vatten 

Länsstyrelsen i samverkan med bl a 
Älvdalens kommun och Särna-Idre 
fiskevårdsområdesförening. -2014 

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
skogsvårdslagen m fl lagar. Länsstyrelsen, Älvdalens kommun.  löpande 
   

 

Bevarandestatus idag 
 
Innan basinventeringen är genomförd är det inte möjligt att fastställa 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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