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Namn: Stor-Närfjället 

Områdeskod: SE0620054 

Kommun:  Malung 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga, naturvårdsfonden 

Areal (ha): 5565,2 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                                             Areal (ha)   % av yta 

4060 Rishedar ovanför trädgränsen 2898 52,0 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och  118 2,1 
  gungflyn 
7310 *Aapamyrar 12 0,2 
8110 Silikatrasbranter 52 0,9 
9010 *Västlig taiga 1998 35,9 
9040    Nordisk fjällbjörkskog                                                                                     254            4,6 
9050 Näringsrik granskog 170 3,1 
 
*prioriterad naturtyp 
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Ingående arter enligt habitatdirektivet 
Inga noterade 

Beskrivning av området 
Området ligger i Transtrandsfjällens norra del och omfattar det vildmarksartade 
fjäll- och skogsområdet omkring Närfjällen. Fjällen är uppbyggda av sandsten och 
är av typisk platåform med branta sidor. Fjällvegetationen domineras av ljung- och 
lavhedar, ofta med stort risinslag. Eftersom renbete saknas i området är lavtäcket 
väl utvecklat. Skogen i dalgångarna utgörs främst av frisk granskog av ristyp, men 
längre upp längs sluttningarna finns partier där tall dominerar. Vid bäckar och 
källdråg uppträder partier av högörts- och ängsgranskog med bitvis rik flora, bl a 
källört, ögonpyrola, lundarv, tolta, skogsnäva och hultbräken. I fuktstråk 
förekommer hägg och rönn samt hässlebrodd, humleblomster och gullpudra. 
(Lundqvist 1990) 
 
Brandpåverkan i området har varit stor i de syd- och västvända sluttningarna. I de 
nord- och ostvända sluttningarna finns däremot mycket få brandspår, något som 
kan bero på att dessa sluttningar torkar ut långsammare. (Lundqvist 1990) 
 
Ett flertal intressanta geologiska objekt ingår i området. Glacifluviala rännor 
förekommer på flera ställen, bl.a. på Stor-Närfjället där skvalrännorna är mycket 
storslagna. Genom omfattande jordartsstratigrafiska studier har konstaterats att 
skvalrännesystemen härrör från fyra olika deglaciationer. I området märks även 
slukåsar, partier med strukturmark i form av sten- och blockbildningar, samt de i 
Saldalen utbredda talusbranterna. (Soyez 1971) 
 
I områdets västra kant ligger Björnbäckdalen, vilken utgörs av Björnbäckens ravin 
med sidoraviner mellan de flacka platåerna av Granfjällsstöten, Granfjället, Stor-
Närfjället och Skärfjället. Dalen öppnar sig mot väster och sluttningarna är som 
mest skogsklädda ca 200 m över dalbotten, där bäcken rinner. Närmast bäcken 
dominerar granskog medan inslaget av tall ökar uppåt sidorna, för att i fjällkanterna 
till stora delar vara dominerande. Lador och spår från slåtter och fäboddrift finns i 
området. Vegetationen längs bäcken är rik och prunkande med hässlebrodd, tolta, 
kvanne, nordisk stormhatt, vänderot, ängssyra, ormrot, lundarv, gullpudra och 
rödblära. Inslaget av brännnässla och hundkex är karakteristiskt. Kransmossor är 
vanliga, liksom spindelblomster. Ett smalt bälte av björk utgör här och var gränsen 
mot fjällheden. Området hyser en mängd rödlistade arter svampar och lavar, samt 
även sällsynta insekter. (Lundqvist 1990) 
 
Söder om Björnbäckdalen finns Saldalen och Lill-Närfjället. Skogstypen i dalen är 
av frisk granskog med stort högörtsinslag. I södra Saldalen finns bl.a. liljekonvalj, 
rödblära, lundarv, hässlebrodd och mycket ormbunkar. Närmare fjällheden är tallen 
dominerande. En del brandspår finns, bl.a. på en tall med tre bränder invallade. På 
Lill-Närfjället är tall dominerande, där den äldsta borrade tallen var 400 år gammal. 
Det förekommer även inslag av gran, björk och sälg. Även här finns brandljud. 
Lavfloran är intressant med bl.a. dvärgbägarlav, fjälltagellav och varglav. 
(Lundqvist 1990) 
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I områdets norra delar dominerar granskog. Många sällsynta och hotade 
vedsvampar växer här på granlågor. I sumpskogspartierna växer knärot och 
spindelblomster. Upp mot fjällheden finns ett björkbälte. De norra delarna av 
fjällplatån är bara, med tjocka mattor av fjälltagellav, snölav och renlav. (Lundqvist 
1990) 
 
Djurlivet i området är förhållandevis rikt med god tillgång på rovfåglar samt arter 
som är gynnade av urskogskaraktären. Exempelvis märks en god stam av tretåig 
hackspett. Tallbit har observerats i området. 
 
Stor-Närfjället är tillsammans med de anslutande fjällområdena av stor betydelse 
för friluftslivet och ingår i det ur friluftslivssynpunkt välkända Sälenfjällen. Flera 
vandringsleder passerar genom detta mycket natursköna fjällandskap. 

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 
Nedanstående bevarandemål är baserade på den kunskap länsstyrelsen har om 
området idag. 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. 
 
• Arealerna av ingående naturtyper ska bibehållas eller öka. 
 
Naturtyp Bevarandemål  
4060 Rishedar ovanför trädgränsen Markslitage till följd av mänskliga aktiviteter (t.ex. 

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

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga 
och intermediära kärr och gungflyn 

Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. 
 
Slitage till följd av mänskliga aktiviteter (t.ex. terrängkörning 
och vandringsstigar) är försumbart. 
 
Ingen påtaglig minskning av de typiska arternas populationer. 

7310 *Aapamyrar Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. Täckningsgraden av 
hydromorfologiska strukturer så som tuvsträngar, mjukmattor 
och gölar ska bibehållas eller öka jämfört med tillståndet vid 
områdets utpekande. 
 
Slitage till följd av mänskliga aktiviteter (t.ex. terrängkörning 
och vandringsstigar) är försumbart. 
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Ingen påtaglig minskning av de typiska arternas populationer. 
8110 Silikatrasbranter Markslitage till följd av mänskliga aktiviteter är försumbart. 

 
Ingen påtaglig minskning av de typiska arternas populationer. 

9010 *Västlig taiga Relationen död/levande ved ska utvecklas till minst 1/5. 
 
Endast inhemska trädslag får förekomma. 
 
Ingen påtaglig minskning av de typiska arternas populationer. 

9050 Näringsrik granskog Relationen död/levande ved ska utvecklas till minst 1/5.  
 
Endast inhemska trädslag får förekomma. 
 
Ingen påtaglig minskning av de typiska arternas populationer. 

 

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-g). 
 
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.  
 
Vegetationen utgörs på Stor-Närfjället av ljunghed, medan den på Lill-Närfjället 
domineras av blåbärs- och lavhed. Lavarna är välutvecklade eftersom det inte 
förekommer något renbete.(Svenson 1984) 
 
Fjällplatån på Granfjället är bar, med tjocka mattor av fjälltagellav, snölav och 
renlav. Krypljung förekommer också. (Lundqvist 1990) 
 
Karaktärsarter: En, krypljung, mossljung, mjölon, ripbär, nordkråkbär, dvärgvide 
och polarvide. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt välvd mosse, 
fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.  
 
Mossar finns i områdets nordöstra del.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 
 
7310 *Aapamyrar 
Aapamyrar utgörs av myrkomplex som domineras av kärr eller blandmyr i de 
centrala delarna. Hydrotopografiska myrtyper som strängflarkkärr och olika typer 
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av blandmyrar räknas automatiskt till aapamyrar. Andra myrtyper som kan ingå i 
dessa komplex är nordliga mossar av rostvitmossa-typ, topogena och soligena kärr, 
backkärr och sumpskog.  
 
Myrkomplex finns i områdets nordöstra del. 
 
Karaktärsarter: nordkråkbär, dvärgbjörk, tuvsäv, tuvull, flaskstarr, trådstarr, 
strängstarr, vitstarr, kallgräs, blåtåtel, hjortron, ängsnycklar och en stor mängd vit- 
och brunmossor. 
 
8110 Silikatrasbranter 
Naturliga rasbranter av silikatrika, ofta svårvittrade och näringsfattiga bergarter i 
höglänta till alpina bergsområden. Rasbranterna har i regel bildats på naturlig väg, 
genom erosions och vittringsprocesser, men kan i enstaka fall förekomma i gamla 
stenbrott. Silikatrasbranter domineras av ytor som saknar sammanhängande 
växttäcke av kärlväxter och är ofta mer eller mindre trädlösa. Nedanför kalfjället är 
rasbranternas nedre delar ofta glest trädbevuxna. Vegetationen domineras av 
mossor, lavar och ormbunksväxter men innehåller ibland många kärlväxtarter, i 
synnerhet om berggrunden är något rikare. I lokalklimatiskt gynnade lägen och på 
mer lättvittrad berggrund kan artrikare växtsamhällen och ett stort lövträdsinslag 
förekomma.  
 
Lill-Närfjällets östra sida består av en talusbrant som fyllt delar av Saldalen med 
block. (Lundqvist 1990) 
 
9010 *Västlig taiga 
Skogarna i dalgångar och sluttningar har utvecklats naturligt efter brand eller 
omfattande stormfällningar och är naturskogsartad i sin helhet. De kan ha utsatts för 
en viss mänsklig påverkan genom dimensionsavverkningar, men har aldrig 
omfattats av större kalavverkningar. Skogarna uppvisar stor förekomst av död ved i 
olika successionsstadier som hotade arter är beroende av vilket också kan påvisas i 
form av mossor, lavar och svampar. Brand präglade förr i hög grad skogarna vilket 
de många brandspåren vittnar om. Lövrika, luckiga och flerskiktade skogar har de 
senaste 50 åren blivit allt ovanligare genom skogsbrukets ändrade inriktning mot 
ensartade produktionsbarrskogar. Detta missgynnar orren som bl.a. är mycket 
beroende av björkens knoppar vintertid. 
 
Närmast Granfjällsbäcken och i de anslutande ravinerna dominerar granskog, 
medan skogen på sidorna växlar mellan gran- och talldominans. Här finns även 
sumpskogspartier och myrområden. Lavskrika och tretåig hackspett förekommer i 
området. Karaktäristiskt för detta område är att de flesta av de sällsynta eller hotade 
vedsvamparna (gränsticka, harticka, lappticka, rosenticka, rynkskinn, ullticka, 
skivticka, violmussling, stjärntagging) förekommer på ett flertal lokaler. Violettgrå 
tagellav har ett flertal små förekomster medan lung- och skrovellav ofta är rikliga 
på sälg och rönn. I anslutning till bäckar och källdråg i Granfjällets norra sluttning 
finns en ängsgranskog med en rik flora. Här finns lundarv, gullpudra, bäckbräsma, 
ögonpyrola, humleblomster m.m. Här finns även mycket kransmossa. På grövre 
rönn och sälg förekommer lung- och skrovellav. Rosenticka, ullticka, rynkskinn 
och violmussling förekommer på granlågor. Vid Granfjällstangen finns några ytor 
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med sumpskog, där förutom fläckar med knärot även spindelblomster är vanligt 
förekommande.  
 
Sydsluttningen av Stor-Närfjället är relativt flack och beväxt med hedtallskog. Här 
finns åtskilliga spår av kraftig brandpåverkan på bestånden i form av tallar med 
brandskador. En levande tall har spår efter fem bränder. Ljung och bärris dominerar 
markvegetationen.  
 
Lill-närfjällets sydsluttning är brant och blockrik. Sandstenen är delvis trapplikt 
uppsprucken. Här växer gles, upprepat brandpåverkad, tallskog med inslag av träd 
av hög ålder. Varglav och dvärgbägarlav har hittats här. Längre ner i sluttningen 
finns växtligare tall med inslag av enstaka gran och lövträd. Den äldsta borrade 
tallen var ca 400 år gammal.  
 
Skärfjällets sluttningar mot norr och väst är branta och skogsklädda, medan 
sydsluttningen är flackare men även den skogklädd. Tall dominerar. Skogen är 
kraftigt påverkad av bränder och flera generationer tallföryngringar växer i 
fjällkanternas bestånd. Tallbit, hökuggla och kungsörn sågs här vid 
inventeringstillfället. 
 
I Björnbäckdalen dominerar örtrik granskog närmast bäcken medan inslaget av tall 
ökar uppåt sidorna. I fjällkanterna är tallen till stora delar dominerande. Lav- och 
vedsvampsfloran är intressant, och här finns även sällsynta och hotade vedlevande 
insekter. Spår av bränder finns på många ställen och som mest räknades 5 ljud i 
tallstubbar. (Lundqvist 1990) 
 
Undergrupper: 
A. naturlig, gammal granskog 
B. naturlig, gammal tallskog  
C. naturlig, gammal blandskog  
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, lingon, ljung, 
blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 
 
9050 Näringsrik granskog 
Vid bäckar och källdråg uppträder partier av högörts- och ängsgranskog med bitvis 
rik flora, bl.a. tolta, skogsnäva och hultbräken. I fuktstråk förekommer hägg och 
rönn samt hässlebrodd, humleblomster och gullpudra.  
 
Vid några vätar i Saldalen är vegetationen rik och granskogen frodig, med inslag av 
lundarv, hässlebrodd, träjon och hägg. I granskogen längs Kruggbäcken finns inslag 
av högörter, liksom i källdråg som ansluter till bäcken. Förutom källört och 
ögonpyrola finns lundarv, gullpudra, hässlebrodd m.m.  
 
I Björnbäckdalen dominerar granskog närmast bäcken, medan inslaget av tall ökar 
uppåt fjällsidorna. Här finns lador och spår från slåtter och fäboddrift. Vegetationen 
längs bäcken är rik och prunkande med hässlebrodd, tolta, kvanne, nordisk 
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stormhatt, vänderot, ängssyra, ormrot, lundarv, gullpudra och rödblära. Inslaget av 
brännnässla och hundkex är karakteristiskt. Kransmossor är vanliga, liksom 
spindelblomster. Även lav- och vedsvampsfloran är intressant, och här finns 
sällsynta och hotade vedlevande insekter. I en ravin i dalens norra del är 
granskogen avsevärt grövre och längre än i övriga områden, och här växer 
kambräken och knärot.(Lundqvist 1990) 
 
Karaktärsarter: vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, skogsnäva, 
strutbräken, skogsknipprot, skogsbräsma och springkorn. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området 
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-g). 
 
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. Ett av områdets största värden består i att det är ett 
sammanhängande område med hög grad av orördhet i stora delar av området. 
Ingrepp som fragmenterar området eller skapar barriärer kan därför göra stor skada 
på områdets värden. 
 
Följande åtgärder och fenomen kan påverka naturtyperna negativt: 
 
4060 Rishedar ovanför trädgränsen 
• Renbete.  
• Alltför hårt tryck från terrängkörningsfordon sommartid.  
• Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet. 
 
7310 *Aapamyrar 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande ingrepp i form av dikning, byggande av skogsbilvägar och andra 
markavvattnande åtgärder liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och 
hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation 
och torvbildning samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning 
i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på 
habitatet.  
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan också 
förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom 
anläggningsarbetet. 
 
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstöras.  
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på myren och att de 
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hydrologiska förhållandena ändras. 
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i eller i anslutning till 
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning. 
Motsvarande spridning av kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada 
habitatet genom luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande vatten. 
 
Terrängkörning påverkar myrmarkerna negativt då dessa i allmänhet är mer 
känsliga för slitage än de torrare markerna. Spårbildning i våtmarker kan dessutom 
fungera som diken och ha en avvattnande effekt. Även användning av älgdragare 
kan skada myrmarkerna.   
 
8110 Silikatrasbranter 
• Skogsbruk  
• Utebliven störning av tramp (såväl människor som djur), vilket leder till 

igenväxning.  
• Alltför intensiv störning av tramp 
 
9010 *Västlig taiga 
9050 Näringsrik granskog 
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 värdefulla element och strukturer, t.ex. gamla träd, 
död ved etc.  
 
Exempel på skogsbruksåtgärder som hotar naturtypens gynnsamma 
bevarandestatus: Föryngrings- och gallringsavverkningar, röjning, uttransport av 
virke, markberedning, dikning och skogsgödsling. Plantering skapar negativa 
förutsättningar för arter i fält- och bottenskikt. 
 
Virkeshantering med tunga fordon, liksom markberedning och dikning, kan skada 
för naturtypen viktiga markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi. Även 
byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen genom att fragmentera området 
samt förstöra hydrologin i området. 
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former såsom skidliftar och stugbyar 
utgör ett påtagligt hot dels genom förlusten av själva biotopen men även genom 
fragmenteringen av de stråk av skog som sammanbinds via dalgångarna. Sådana 
åtgärder kan också skapa barriärer mellan olika delområden. 
 
För naturtyp 9010 *Västlig taiga gäller att 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.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området ska skyddas som naturreservat. Beslut för naturreservatet beräknas tas 
under det kommande året. 
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Skogarna undantas all form av skogsbruk. Kalfjällens känsliga miljöer skyddas för 
slitage genom kanalisering av besöksnäringen genom stigar och leder.     
 
Skogsbränder och naturvårdsbränningar. För att bränder även fortsatt ska vara en 
viktig störningsfaktor inom området kan naturvårdsbränningar eller 
bränningsefterliknande åtgärder bli nödvändiga. Släckning av naturligt uppkomna 
bränder bör diskuteras med räddningstjänsten och en gemensam planering bör 
upprättas där det ges utrymme för en viss avbränning om omständigheterna tillåter 
detta. Räddningschefen har alltid det sista ordet vid brandsläckning.  
 
Resultatet av uppföljningen 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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