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Namn: Hundfjället 

Områdeskod: SE0620055 

Områdestyp/status: SCI 

Kommun:  Malung 

Ägarförhållanden: Statliga 

Areal (ha): 579,8 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal  % av yta 
4060 Rishedar ovanför trädgränsen 116 20 
9010 *Västlig taiga 464 80 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Hundfjällets naturreservat är beläget på Hundfjällets sydsluttning på nivån 560-840 
m ö h. Reservatets främsta kvaliteter ligger i dess urskogsvärden. Förekomsten av 
en rad hotade urskogsväxter, främst vedsvampar och mossor, gör området mycket 
skyddsvärt. I den sydligaste delen av reservatet påträffas ett omfattande 
ravinkomplex. Skogen i detta parti har i så ringa grad påverkats av 
genomhuggningar att den har urskogsvärde. Här finner man rikligt med både 
gammal tall och gran som är brandpåverkad. Den gamla skogen hyser ett flertal 
hotade arter bland vedsvamparna och lavarna. Lappticka, rynkskinn och violettgrå 
tagellav förekommer. 
 
Djurlivets sammansättning är i stort typisk för de sydliga utlöparna till dalafjällen. 
Tjäder, lavskrika, spillkråka och tretåig hackspett är tämligen vanligt 
förekommande. (Lundqvist 1990; Länsstyrelsen 1994) 

Bevarandesyfte  
Syftet med såväl Natura 2000-området som med naturreservatet skall vara att 
bevara ett fjäll- och naturskogsområde med av människan föga påverkat ekosystem 
i väsentligen orört och ostört tillstånd. För naturreservatet är ändamålet också att, i 
den mån det inte strider mot bevarandeintresset, ge möjlighet till vetenskaplig 
forskning och friluftsliv i orörd natur. 

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. 
 
 Naturtyper 

Naturtyp Bevarandemål  
4060 Rishedar ovanför trädgränsen Markslitage till följd av mänskliga aktiviteter (t.ex. 

terrängkörning och vandringsstigar) är försumbart. 
  
Ingen påtaglig minskning av de typiska arternas populationer. 

9010     *Västlig taiga Ytan västlig taiga ska bibehållas. 
 
Relationen död/levande ved ska utvecklas till minst 1/5. 
 
Endast inhemska trädslag får förekomma. 
 
 Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av 
provytorna. (Typiska arter: Kärlväxter: Mjölkört, linnea, 
spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, hallon.  Vissa lavar och vedsvampar.) 
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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 2003a-d). 
 
4060 Rishedar ovanför trädgränsen 
Naturtypen utgörs av fjällhedar ovanför trädgränsen dominerade av dvärgvuxen och 
krypande busk- och risvegetation. Naturtypen kan utvecklas på såväl kalkfattiga 
som på mer basiska marker.  
 
Upp mot fjället övergår skogen stegvis i en torr rished. Trädgränsen ligger inte på 
någon jämn höjdnivå. 
 
Karaktärsarter: En, dvärgbjörk, krypljung, mjölon, ripbär, nordkråkbär, dvärgvide. 
 
9010 *Västlig taiga 
I den sydligaste delen av reservatet finns ett ravinområde med högt urskogsvärde. 
Här finns även en hällmark, några småmyrar, källor och källdråg. Enligt uppgift 
finns en tjäderlek i områdets utkant. Tjäder, spillkråka, lavskrika och tretåig 
hackspett finns i området. Skogen består både av brandpräglad tallskog och av mer 
grandominerade områden. Hotade och sällsynta arter som finns i området är bland 
annat gränsticka, ullticka, lappticka, rosenticka, rynkskinn, stjärntagging, lunglav, 
skrovellav och violettgrå tagellav. Bland kärlväxterna hittas källört, jordranunkel 
och ögonpyrola. (Lundqvist 1990) 
 
Den nordvästra delen av reservatet upp mot kalfjället domineras av tallskog. Spår 
från tidigare skogsbruksåtgärder är här mer 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 tillstånd. Vissa 
stubbar uppvisar spår från sammanlagt sex bränder. 
 
I sluttningarna ner mot öster växer företrädesvis gles barrblandskog av fuktig ristyp 
med undervegetation av odon, blåbär och kråkbär. Skogsgränsen i fjällsidan följer 
ingen jämn höjdnivå utan trädbestånden 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-metersnivån.  
 
Längs käll-/surdråg i sluttningen mot öster finns en rad rikare biotoper. Här växer 
förutom talrika spindelblomster även grönkulla, korallrot, slåtterblomma, tolta, 
hässlebrodd, rödblära och repestarr. Ett mindre kärr har rik förekomst av Kung 
Karls spira. Kärret ligger på cirka 745 meter, i reservatets nordöstra hörn. Här finns 
också förekomst av violettgrå tagellav. En grov rönn har rik påväxt av skrovellav 
och korallblylav, där den växer vid ett källdråg på 705 meters höjd.(Lundqvist 
1990) 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
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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. 

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 2003a-2003d). 

Naturen i fjällområdena är formad av ett kärvt klimat och skador kan därför ta lång 
tid att läka. Storskaliga förändringar, t.ex. klimatförändringar, kan ha stor påverkan 
på naturtyperna i området.  

Skogsmarker 
9010 *Västlig taiga 
Det största hotet mot de skogliga naturtyperna är åtgärder som skadar de strukturer 
som definierar naturtypen och som är typiska för naturskog. Exempel på strukturer 
är död ved, gamla träd och förekomst av lövträd. Även åtgärder som påverkar 
markförhållanden och hydrologi utgör ett hot, liksom åtgärder som fragmenterar 
området eller skapar barriärer.  
 
Avsaknad av naturlig branddynamik utgör ett hot mot de tall- och lövdominerade 
undergrupperna av naturtyp 9010 *Västlig taiga. Minskad mängd nybränd ved och 
mark 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. 
 
Alltför hårt bete kan utgöra ett hot mot löv- och tallföryngringen i området. 

 
Hedar och gräsmarker 
4060 Rishedar ovanför trädgränsen 
Beskogning och klättrande trädgräns är ett generellt hot mot naturtypernas 
utbredning inom objektet.  
 
Terrängkörning eller annan aktivitet som innebär betydande slitage på 
markvegetationen utgör hot mot dessa naturtyper.  
 
Även hårt frekventerade vandringsleder kan skada känsliga delar av naturtyperna, 
särskilt då lederna breder ut sig i sidled över våta partier. Leder kan utgöra 
utgångspunkt för erosion.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är skyddat som naturreservatet Hundfjället. Resultatet av uppföljningen 
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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. 

Uppföljning av bevarandemål 

Ett arbete pågår på nationell nivå med att utveckla metoder för uppföljning av 
bevarandemål 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. 
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