
Vålåberget 
Natura 2000 kod   SE0620221 

Diarienr: 511-08052-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 1 

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

Områdeskod: SE0620222 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga: Sveaskog AB 

Areal (ha): 47 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 12 26 
9010 *Västlig taiga 33 70 
8120 Basiska rasbranter 2 4 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
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Vålåberget är beläget ca 5 km sydväst om Idre och i närheten av Idresjön. Berget 
består av två bergshöjder av diabas i vilka två förkastningsbranter har bildats. 
Nedom branten vidtar en storblockig morän. På det sydvända berget är både 
växtfloran och lavfloran mycket intressant. Vålåberget är det finaste sydväxtberget i 
norra Dalarna, norr om Hykjeberg, med en för trakten diger lista av kärlväxter 
(Bratt 2004, muntl). I boken Dalarnes flora (1949) räkas ett flertal arter upp som 
finns vid sydväxtberget, exempelvis blåsippa, svartbräken, liljekonvalj, stenbräke, 
backdunört, käringtand, bergglim, hällebräken m fl. 
 
De två lodräta höga branterna har olika karaktärer. Den ena ligger sydväst om den 
stora branten och består av tämligen kort men hög klippvägg. Dess väggar är 
tämligen släta och exponerade. Nedanför finns en liten platå med gles skog, varav 
flera sälgar. Klippväggen används som klätterställe. (Hermansson 2003-2004, 
manus)  
 
Den stora branten har ingenstädes lika hög klippvägg, men den är betydligt längre 
och består av flera nivåer, vinklar och typer. Högst upp, ovanför en gigantisk 
rasbrant, sträcker sig en lång brant som är tämligen exponerad mot sydväst och 
söder. Klippväggen är i rörelse och inte för så länge sedan har det rasat ett stort 
parti av ett överhäng. På klippväggen finns många hyllor (Hermansson 2003-2004, 
manus)  
 
Nedanför den nedersta klippväggen planar terrängen ut sig och skogen tar vid. Det 
ligger en zon med jätteblock av diabas i skogen närmast branten. Små skär och 
blocksamlingar förekommer ända ner till Häggesundet. (Hermansson 2003-2004, 
manus)  
 
Antal lavar som har påträffats i branterna är många och bland dem flera rariteter. 
Som exempel påträffades lunglav Lobaria pulmonaria, skrovellav Lobaria 
scrobiculata, vitpudrad stjärnlav Physcia magnussonii, navelkantlav Rhizoplaca 
melanophthalma, röd navelkantlav Rhizoplaca chrysoleucum, berglav Dimelaena 
oreina, murlav Tremolechia grumosa, ljuskantad sköldlav Melanelia 
subaurgentifera och slanklav Mycobilimbia lobulata. Dessa uppgifter samt 
ytterligare information om lavar i Vålåberget finns att läsa i ”Lavar vid diabas och 
kalkklippor i norra Dalarna” av Hermansson (2003-2004, manus).  
 
Branterna utgör även boplats för rovfåglar (Svenson 1985). Både berguv och  
kungsörn har påträffats i området (Nordin 2001, muntl). 

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 
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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. 
 
8120 Basiska rasbranter 

• Arealen basiska rasbranter ska bibehållas på nuvarande nivå. 
• Krontäckningsgrad av träd bör understiga x (30)%. 
• De för området typiska arterna, däribland de många rödlistade lavarna, ska 

finnas kvar i området. 
 

8220  Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
• Arealen klippvegetation på silikatrika bergssluttningar ska bibehållas på 

nuvarande nivå.  
• Trädskiktet ska ha en täckningsgrad på mindre än x (10) %. 
• De för området typiska arterna, däribland de många rödlistade lavarna, ska 

finnas kvar i området. 
 
 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 finnas i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Vissa hänglavar och vedsvampar. Kärlväxter: Norna, 
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). 

8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
Vålåberget är det finaste sydväxtberget i norra Dalarna, norr om Hykjeberg, med en 
för trakten diger lista av kärlväxter (Bratt 2004, muntl). I boken Dalarnes flora 
(1949) räkas ett flertal arter upp som finns vid sydväxtberget, exempelvis blåsippa, 
svartbräken, liljekonvalj, stenbräke, backdunört, käringtand, bergglim, hällebräken 
m fl. varav några är karaktärsarter för naturtypen. 
 
Karaktärsarter: Ljung, tjärblomster, berglim, hällebräken, kruståtel, en och tall 
 
9010 *Västlig taiga 
Det utpekade området innehåller till största delen (70 %) naturtypen västlig taiga. 
Västlig taiga utgörs av naturliga, gamla, boreala skogar samt yngre successioner 
som utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar. 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. I Vålåberget finns 
spår efter bränder som härjat i området (Svenson 1985). 
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I Vålåberget syns en viss mänsklig påverkan genom plockhuggning, men området 
har aldrig omfattats av större kalavverkningar (Svenson 1985).  
 
Undergrupper:  
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. 
 
8120 Basiska rasbranter 
I Vålåberget finns basiska rasbranter i bergsområden med kallt klimat. Till typen 
hör blockrika sluttningar och branter, vittringsbranter eller erosionsmarker med s.k. 
thalus i fjäll- och andra bergsområden med lättvittrade bergarter.  
 
Rasbranterna har en mycket intressant lavflora (Hermansson 2003-2004, manus) 

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). 

8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
En bergtäkt eller en alltför intensiv störning orsakat av ovarsamt friluftsliv kan 
utgöra ett direkt hot mot naturtypen. 
 
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. 
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8120 Basiska rasbranter 
En bergtäkt eller skogsbruk kan utgöra ett direkt hot mot naturtypen. 
 
Utebliven störning kan leda till igenväxning och utgöra ett hot mot naturtypen. 
Samtidigt kan en alltför intensiv störning orsakat av ovarsamt friluftsliv orsaka 
slitage och störningar som utgör ett hot mot naturtypen.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Vålåberget är ett värdefullt brantområde med synnerligen intressant lavflora. 
Området bör på grund av sina höga naturvärden erhålla ett varaktigt skydd mot 
skogsbruk och annan exploatering som utgör ett hot mot de utpekade naturtyperna.  

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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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620222 Vålåberget

 
 


