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Bevarandeplan Natura 2000 
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Namn: Ändlösberg 

Områdeskod: SE0620228 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Gagnefs kommun 

Areal (ha): 34 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 32,3 95 
91D0 *Skogbevuxen myr 1,7 5 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
Ändlösberg är ett kommunalt naturreservat i Gagnefs kommun. Skogen i 
Ändlösberg består av höglägesskog och hällmarksskog med låg tillväxttakt samt 
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bördig granskog på sluttningen i SO (Ekenberg 1994-95, opubl.). Ändlösberg har 
en höjdplatå på 430 meter över havet. 
 
Skogen är flerskiktad och extensivt brukad (Gagnefs kommun 1998). Ett flertal 
olika skogliga ingrepp har skett men idag syns endast mindre spår av denna 
verksamhet (Ekenberg 1994-95, opubl.). Inom området med granskog finns enstaka 
grova björkar, sälgar och rönnar samt stor mängd död ved. I höjdlägesskogen växer 
klen gran och tall med generös förekomst av mycket gamla tallar. Vissa av tallarna 
har bohål. Spår av skogsbrand finns i höjdlägesskogen.  

Spår efter tretåig hackspett och tjäder finns i området, om spel förekommer är okänt 
(Gagnefs kommun 1998). Andra arter som rapporterats från området är bland annat 
slaguggla, kungsfiskare, gråspett, tretåig hackspett, hökuggla, bivråk, stenfalk, 
tjäder, trana, berguv och sparvuggla. 
 
Ändlösberg nås lätt från den vandringsled som går mellan Lindbodarna och 
Arvslindan. En nyanlagd skogsbilväg ansluter till reservatet i öster. Från 
skogsbilvägen anläggs en strövstig genom området (Gagnefs kommun 1998).  

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 att behöva revideras efter kommande 
basinventering.  
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska vara minst 11 hektar.  
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• Artrik flora av lavar och vedsvampar. 
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
• Arealen skogbevuxen myr ska bibehållas på nuvarande nivå.  
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• Artrikflora av lavar och vedsvampar. 

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 och b). 
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9010 *Västlig taiga 
Ändlösberg hyser naturtypen västlig taiga. Naturtypen utgörs av naturliga gamla 
boreala skogar samt yngre successioner som utvecklas naturligt efter brand eller 
omfattande stormfällningar. Skogen i Ändlösberg består av höglägesskog och 
hällmarksskog med låg tillväxttakt samt bördig granskog på sluttningen i SO 
(Ekenberg 1994-95, opubl.). 
 
I Ändlösberg finns i vissa delar tydliga spår efter brand (Ekenberg 1994-95, 
opubl.). 
 
Området har en viss mänsklig påverkan genom exempelvis plockhuggning, men har 
aldrig omfattats av större kalavverkningar. En rad hotade arter finns i området som 
exempelvis doftskinn och stjärntagging (Ekenberg 1994-95, opubl.).  
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
C. naturlig, gammal blandskog  
 
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. 
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
I Ändlösberg finns naturtypen skogbevuxen myr. Naturtypen innefattar myrar som 
är skogbevuxna med barr-, bland- eller lövskog. Krontäckningen skall vara minst 
25 %.  
 
Vegetationen domineras av bl.a. glasbjörk, tall, gran, ris, starr och vitmossarter.  
 
Karaktärsarter: tall, glasbjörk, gran, gråvide, dvärgbjörk, brakved, flera olika 
starrarter, blåtåtel, skogsstjärna, kärrviol, skvattram, tuvull, tranbär, odon och 
vitmossor. 

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 och b). 

9010 *Västlig taiga 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former utgör ett hot mot naturtypen. 
Även 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 som ej är lämpliga i området är avverkningar som 
slutavverkning, gallring, röjning, blädning etc. (gäller ej naturvårdsinriktade 
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avverkningar enligt skötsel). Även transporter, markberedning, dikning och 
plantering utgör ett hot mot naturtypen.  
 
Skogsbilvägar kan medföra att hydrologin i skogsområdet förstörs. Förutom detta 
kan skogsbilvägar fragmentera området vilket indirekt leder till minskad 
konnektivitet mellan områdena. Isoleringen som uppkommer kan leda till brist på 
genflöde mellan populationer och 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.  
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
Alla former av produktiosskogsbruk eller skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till 
ett objekt utgör ett hot mot naturtypen och kan inte bedrivas utan att naturtypens 
karaktäristiska arter hotas. Exempel på skogsbruksåtgärder:  
-Avverkningar  
-Markberedning, dikning, dikesrensning, vägbyggen och annat som kan förändra 
hydrologin och hydrokemin negativt vilket leder till konsekvenser för vegetation 
samt torvbildning och torvnedbrytning .  
-Plantering  
 
Exempel på andra åtgärder som utgör ett hot mot naturtypen: 
-Torvutvinning i objektet eller i intilliggande öppna myrar.  
-Ingrepp i kringliggande vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i ett 
vattendrag 
-Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i objektet ger förändringar på 
vegetationens artsammansättning. Även kalkning, gödsling och/eller spridning av 
aska i angränsning tillobjektet kan skada genom luftburen deposition eller genom 
att vatten som försörjer objektet fått ändrad hydrokemi uppströms.  
-Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada 
objektet, antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet. 
 
För samtliga verksamheter gäller att hotet kan gälla då verksamheten utövas i eller i 
angränsning till det enskilda objektet.  
 
Övrigt 
Ändlösberg är i de lägre partierna känsligt för slitage, besökare bör kanaliseras till 
strövstigen även om det finns risk för att denna kommer att bli upptrampad 
(Gagnefs kommun 1998). 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Ändlösberg är idag skyddat som naturreservat vilket utgör ett fullgott skydd mot 
skogsbruk och andra skadliga åtgärder och verksamheter på områdets naturvärden. 
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Så få skötselåtgärder som möjligt skall vidtas då detta bedöms vara det bästa sättet 
att gynna önskad utveckling. Hävd av skogsmarken ska ske endast undantagsvis 
t.ex. för att hålla strövstigen framkomlig (Gagnefs kommun 1998). 
 
Brand är en viktig del av den naturliga störningen. Om det är möjligt ur 
säkerhetssynpunkt kan uppkomna bränder tillåtas brinna. För att brandskapade 
bestånd och strukturer ska bevaras och nybildas bör en regional bränningsstrategi 
upprättas för Dalarnas län.   

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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