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BILDANDE AV HUNDFJÄLLETS NATURRESERVAT, MALUNGS KOMMUN 
(5 bilagor) 
 
BESLUT: 
 
Länsstyrelsen i Kopparbergs län förklarar med stöd av 7 § na- 
turvårdslagen (1964:822, omtryckt 1991:641) ett område, som av- 
gränsas med innerkanten av en kraftigt punktstreckad linje på  
bifogad beslutskarta, bilaga 2, som naturreservat. 
 
Naturreservatets namn skall vara Hundfjällets naturreservat. 
 
Ändamålet med reservatet skall vara att bevara ett fjäll- och 
naturskogsområde med av människan föga påverkat ekosystem i 
väsentligen orört och ostört tillstånd. Skogen i området skall 
få utvecklas fritt. 
 
Ändamålet är också att, i den mån det inte strider mot bevaran- 
deintresset, ge möjlighet till vetenskaplig forskning och fri- 
luftsliv i orörd natur. 
 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ natur- 
vårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484 omtryckt 
1987:939, 9 § därefter ändrad 1991:1165) vilka anges nedan. 
 
A. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNK- 
   NINGAR I RÄTTEN ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIGHETEN INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som gäller i övrigt är det förbjudet att 
 
1.  uppföra helt ny byggnad eller anläggning, 
2.  anlägga väg, 
3.  anlägga mark- eller luftledning, 
4.  bedriva täkt av något slag, 
5.  borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa, 
6.  dika, dämma eller vidta vattenreglering, 
7.  plantera in för trakten främmande växt- eller djurarter, 



8.  använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel på land 
    eller i vatten, 
9.  klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov- 
    fågelbo, lya eller gryt än 100 meter, 
10. fälla växande eller döda träd, upparbeta vindfällen eller 
    vidtaga någon skogsvårdsåtgärd, 
11. köra i terräng på barmark med motordrivet fordon. Undantag 
    skall gälla för uttransport av fälld älg under förutsätt- 
    ning att endast lättare dragfordon med lågt marktryck an- 
    vändes. 
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 
 
12. sprida ut kalk i vatten eller på land. 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder mot de åtgärder som behövs vid 
tillsyn och förvaltning av reservatet samt för att tillgodose 
ändamålet med reservatet som är angivna i bifogad skötselplan, 
bilaga 3. 
 
Punkt A5 utgör inte hinder mot att spränga snömassor vid lavin- 
fara. 
 
Punkt A8 innebär att bestämmelserna i 29 § skogsvårdslagen om 
bekämpning av skadeinsekter ej skall gälla inom naturreservatet. 
Uppkommer insektsskador på skog utanför naturreservatet som  
följd av att - i enlighet med reservatsföreskrifterna - åtgär- 
der för att förebygga eller bekämpa insektsspridning inte vid- 
tagits inom reservatet, bedöms frågan om ersättning härför en- 
ligt skadeståndsrättsliga regler. Vid exceptionella insektsska- 
dor på omkringliggande skog förbinder sig länsstyrelsen att  
överväga att vidta bekämpningsåtgärder även inom reservatet. 
 
B. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE MARK- 
   ÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES SKYDLIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tas tåla att de åtgärder vidtas inom området som framgår av bi- 
fogad skötselplan, bilaga 3. 
 
C. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄN- 
   HETEN HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som gäller i övrigt är det förbjudet att 
 
1. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov- 
   fågelbo, lya eller gryt än 100 meter, 
2. göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål, 
3. skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd 
   och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, vedsvampar 



   och lavar, 
4. göra upp eld annat än på anvisad plats, 
5. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart, 
6. cykla i terrängen, 
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 
 
7. bedriva militär övningsverksamhet, 
8. bedriva kommersiell verksamhet. 
 
D. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN RÖRANDE 
   NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET 
 
1. Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsför- 
   valtningen m.m. som framgår av skötselplanen, bilaga 3. 
2. Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen i Kopparbergs 
   län. 
 
REDOGöRELSE FÖR ÄRENDET: 
 
Domänverket skyddade 1987 ett ca 300 ha stort område på Hund- 
fjällets sydvästsluttning som fjällnära Domänreservat. Med an- 
ledning av Domänverkets bolagisering tillsattes en utredning  
för att behandla gränsdragningen för de områden i Dalarnas 
fjällvärld som fortsättningsvis skall tillhöra staten. 
 
Utredningen genomfördes i samverkan mellan Domän AB, Statens  
Naturvårdsverk, Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen. Utred- 
ningen fann beträffande Hundfjället att det område som är av- 
gränsat i föreliggande förslag till Hundfjällets naturreservat 
på grund av dess naturvärden skall kvarbli i statens ägo. 
 
Reservatsområdet kan delas in i tre delar. Längst i söder ett 
område med gammal skog som är angivet som konfliktområde i  
markanvändningsplanen för fjällnära skog. Detta delområde be- 
fanns äga mycket höga naturvärden i den inventering av fjäll- 
nära skog i Transtrandsfjällen som länsstyrelsen lät utföra  
1988-89. I såväl detta dokument som i kommunens översiktsplan 
föreslås området få skydd som naturreservat. Det norra delområ- 
det utgörs av det fjällnära Domänreservatet. Mellan dessa två  
delområden finns ett parti med fjällnära skog som bedöms svår- 
föryngrad och lämpligen bör ingå i reservatet. 
 
Länsstyrelsen utarbetade under januari 1994 ett förslag till 
reservatsbeslut samt skötselplan. Förslagen skickades ut på 
remiss. Sälens fjällsäkerhetskommitté påpekade i sitt remissvar 
till länsstyrelsen att förbudet mot sprängning i reservatsför- 
slaget ej får inverka på verksamhet med sprängning av lavinfar- 
lig snö. Länsstyrelsen har ändrat föreskrifterna på den punkten 
i det förslag som nu föreligger. Inga övriga erinringar från 



remissinstansernas sida fanns mot länsstyrelsens förslag. 
 
MOTIVERING TILL BESLUTET: 
 
Reservatets främsta kvaliteter ligger i dess urskogsvärden.  
Förekomsten av en rad hotade urskogsväxter, främst vedsvampar 
och mossor, gör området mycket skyddsvärt. 
 
På grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur bör 
området förklaras som naturreservat. 
 
En närmare beskrivning av området ges i bifogad skötselplan. 
 
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995 eller, i det  
fall beslutet överklagas, den senare tidpunkt när beslutet vin- 
ner laga kraft. 
 
Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljö- och natur- 
resursdepartementet, blankett 2:1. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet del- 
tog landshövding Gunnar Björk jämte ledamöterna Ann-Christine 
Dåderman, Göran Engström, Lennart Fremling, Per-Erik Granström, 
Lars-Ove Hagberg, Peter Hultqvist, Eva Kungsmark, Elisabeth 
Lindén-Brandt, Hans Nordström, Bengt Nylund,  Lillemor Rudholm, 
Bengt-Ola Ryttar, Lennart Sacrédeus och Nicke Welin-Berger. 
 
I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Leif  
Svensson, rättsenhetschef Inger Eriksson, avdelningsdirektör 
Nils Jonsson, tf miljövårdsdirektör Björn Risinger, tf läns- 
arkitekt Leif Wikström, länsantikvarie Ulf Löfwall och förste 
byråsekreterare Jan Larspers, föredragande. 
 
 
 
Gunnar Björk 
 
 
 
   Jan Larspers 
 
Bilagor: 
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Skötselplan 
4. Registeruppgifter 
5. Hur man överklagar, blankett 2:1 
 
****************************** 
 



SKÖTSELPLAN 
 
HUNDFJÄLLETS NATURRESERVAT 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
I        ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1        Administrativa data 
2        Grunden för beslutet samt föreskrifter 
3        Översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden 
3.1      Naturförhållanden 
3.2      Nuvarande markanvändning 
3.3      Tillgänglighet 
3.4      Slitage- och störningskänslighet 
3.5      Källuppgifter 
 
II       PLANDEL 
 
1        Disposition och skötsel av mark och vatten 
1.1      Övergripande mål 
1.2      Generella riktlinjer och åtgärder 
1.2.1    Hävd av skogsområde 
1.2.2    Jakt 
1.2.3    Skogsbrand 
1.2.4    Utmärkning av reservatets gräns 
 
2        Anordningar för rekreation och friluftsliv 
2.1      Övergripande mål 
2.2      Riktlinjer och åtgärder 
2.2.1    Friluftsanordningar 
2.2.2    Information 
2.2.3    Renhållning 
 
3        Tillsyn 
 
4        Finansiering av naturvårdsförvaltningen 
 
-------- 
 
SKÖTSELPLAN FÖR HUNDFJÄLLETS NATURRESERVAT, MALUNGS KOMMUN 
 
I        ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1        ADMINISTRATIVA DATA 
         (Se registeruppgifter) 
 
2        GRUNDEN FÖR BESLUTET SAMT FÖRESKRIFTER 
         (Se reservatsbeslutet) 
 



3        ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
 
3.1      Naturförhållanden 
Området är beläget på Hundfjällets sydsluttning på nivån 560- 
840 m ö h. I den sydligaste delen av reservatet påträffas ett 
omfattande ravinkomplex. 
Skogen i detta parti har i så ringa grad påverkats av genom- 
huggningar att den har urskogsvärde. Här finner man rikligt med 
både gammal tall och gran som är brandpåverkad. Den gamla sko- 
gen hyser ett flertal hotade arter bland vedsvamparna och lav- 
arna.  
Lappticka och rynkskinn liksom violettgrå tagellav förekommer. 
Den nordvästra delen av reservatet upp mot kalfjället domineras 
av tallskog. 
Spår från tidigare skogsbruksåtgärder är här mera påfallande. 
Exempelvis har vissa delar under senare tid varit utsatta för 
gallringsåtgärder. Liksom i de södra delarna har upprepade  
bränder i hög grad satt sin prägel på skogens nuvarande till- 
stånd. 
Vissa stubbar uppvisar spår från sammanlagt sex bränder. 
I sluttningarna mot öster växer företrädesvis gles barrbland- 
skog av fuktig ristyp med undervegetation av odon, blåbär och 
kråkbär. 
Skogsgränsen i fjällsidan följer ingen jämn höjdnivå utan träd- 
bestånden mot kalfjället är ofta grupperade i enklaver. Tallen 
är det trädslag som uppträder i de högsta lägena. Enstaka träd 
förekommer som högst upp till 840 meters nivån. 
Djurlivets sammansättning avviker inte i någon högre grad från 
den i trakten gängse. Tjäder, lavskrika, spillkråka och tretåig 
hackspett är tämligen vanligt förekommande. 
 
3.2      Nuvarande markanvändning 
Området används främst för jakt och friluftsliv. 
 
3.3      Tillgänglighet 
Området kan nås via skogsbilvägar som har förbindelse med vägen 
mellan Transtrand och Rörbäcksnäs. 
 
3.4      Slitage- och störningskänslighet 
Även om en reservatsbildning ökar intresset för området torde 
antalet besökare i reservatet bli relativt ringa. Besökarna ut- 
gör troligtvis inget större problem ur slitagesynpunkt. 
 
3.5      Källuppgifter 
Lundqvist, Rolf m fl: Transtrandsfjällens skogar. Länsstyrelsen 
1990:1. 
 
 
II       PLANDEL 
 



1        DISPOSITION AV MARK OCH VATTEN 
 
1.1      Övergripande mål 
Det övergripande målet med reservatets skötsel skall vara att 
skydda skogen från avverkning så att flora och fauna som är  
beroende av gammal skog ges möjlighet till att överleva i områ- 
det. 
 
1.2      Generella riktlinjer 
 
1.2.1    Hävd av skogsområde 
Skogen skall få utvecklas fritt. Inget skogsbruk skall bedrivas 
i området. 
Längs Sälenringen kan röjning samt bortforslande av ikullfallna 
träd få ske. 
 
1. 2.2    Jakt 
Jakt skall även fortsättningsvis utan inskränkningar kunna be- 
drivas i området. 
 
1.2.3    Skogsbrand 
Spontant uppkomna bränder skall släckas enligt gällande brand- 
lagstiftning. 
Skogen i området är starkt präglat av brandens inverkan. Känne- 
dom om brandens betydelse för ett stort antal växt- och djur- 
arters fortbestånd har på senare tid ökat. Med tiden bör det 
övervägas om ett visst utrymme för avbränning i området kan  
anses vara motiverad. 
 
1.2.4    Utmärkning av reservatets gräns 
Reservatet skall märkas ut enligt svensk standard (SIS 031522) 
och naturvårdsverkets anvisningar. 
 
2        ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRIILUFTSLIV 
 
2.1      Övergripande mål 
Ändamålet med reservatet är främst att bevara de botaniska och 
zoologiska värdena. Tvärs genom reservatet löper den statliga 
fjälleden Sälenringen. 
Inom reservatet går leden i sin helhet i skogsterräng. 
 
2.2      Riktlinjer och åtgärder 
 
2.2.1    Friluftsanordningar 
Några friluftsanordningar utöver Sälenringen skall ej finnas i 
reservatet. 
 
2.2.2    Information 
Informationstavlor med kartbild och föreskrifter sätts upp vid 
skogsbilvägen i söder samt där Sälenringen passerar reservats- 



gränsen. 
 
2.2.3    Renhållning 
Eventuellt skräp omhändertas vid tillsynen av Sälenringen. 
 
3        TILLSYN 
Förvaltarens tid för tillsyn av reservatet beräknas omfatta ett 
dagsverke per år. 
 
4        FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
Allmänt 
Kostnader som redovisas bygger på uppskattningar och på 1994 
års prisnivå. 
Dagsverkskostnaden 1 500 kr avser lönekostnader, kostnad för 
arbetsledning m.m. Därtill kommer materialkostnaden inklusive 
utrustning, hyror m.m. 
Engångsåtgärderna bör kunna genomföras på sikt med statliga 
beredskapsmedel. De årliga tillsyns- och underhållskostnaderna 
belastar anslaget "vård av naturreservat m.m." 
 
Engångsåtgärder 
Utmärkning av reservatets gräns och uppsättning av informa- 
tionstavlor 
10 dv á 1 500 kr       15 000:- 
Materialkostnader       15 000:- 
              totalt engångsåtgärder  30 000:- 
 
Tillsyn och underhåll 
Tillsyns- och underhållskostnader  2 dv á 1 500:-   3 000:- 
Materialkostnad         2 000:- 
                                    totalkostnad/år 5 000:- 
 
********************************** 
 
UPPGIFTER OM HUNDFJÄLLETS NATURRESERVAT 
 
Namn:   Hundfjällets naturreservat 
Kommun:   Malung 
Läge:   Ca 5 km söder om Tandådalen 
Kartblad:  Ekonomiska kartan: 14C 6j och 14D 6a 
Gräns:   Innerkanten på den kraftigt punkt- 
   streckade linjen på bifogad besluts- 
   karta, bilaga 2 
Fastigheter:  Kronoparken 1:1 
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen 
Markägare:  Domänfonden 
Areal:   560 ha 
Naturtyper:  Barrskog, kalfjäll 
Landskapstyp:  Skogs- och fjällandskap 



Naturgeografisk region: Fjällregionen i södra delen av fjäll- 
   kedjan 
Skyddsmotiv:  Botaniska, zoologiska 
Skyddsföreskrifter: Indispensabla: A1-A11, Dispensabla: A12 
Skyddsföreskrifter  
produktiv skogsmark: A8, A10 
Befintliga anläggn.: Markerad led 
Planerade anläggn.: Informationstavlor 
Skötselplan:  Föreskrifter under D 
Inventeringar:  Se källuppgifter i skötselplanen 


