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Namn: Tandövala 

Kommun:  Malung 

Områdeskod: SE0620062 

Områdestyp/status: SPA/SCI 

Ägarförhållanden:  Statligt, naturvårdsfonden 

Areal (ha): 3497 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal  % av yta 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 175 5 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 349 10 
  gungflyn    
9010 *Västlig taiga 2973 85 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt fågeldirektivet  

A223  Pärluggla 
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A236 Spillkråka 
A456 Hökuggla 
A241 Tretåig hackspett 
A166 Grönbena 
A220 Slaguggla 
A108 Tjäder 

Beskrivning av området 
I höglandet mellan Västerdalälven och Klarälven, ca tre mil nordväst om Malung, 
är Tandövala beläget. Området blev 1983 skyddat som naturreservat. Detta mycket 
stora och kuperade bergsområde ligger på omkring 650 meters höjd, den högsta 
toppen uppnår 774 meter. Berggrunden domineras av näringsfattig ljus granit, 
vilket resulterat i en sur och artfattig miljö. Stora delar täcks av grovblockiga 
moräner. De enstaka tjärnarna i området är utpräglat oligotrofa och har ett mycket 
lågt pH. 
 
Större delen av området är av naturskogskaraktär. Skogen är påverkad av äldre 
avverkningar, men vissa delar är starkt urskogsartade. Den dominerande 
skogstypen utgörs av klen tallskog av olika ristyp, uppkommen efter 1800-talets 
skogsbränder. Tallar av upp till 500 års ålder ingår i bestånden. Vissa delar består 
av gran- och barrblandskogar. I bäckraviner förekommer partier av ängsgranskog. 
Mot topparna förstärks skogens höjdlägeskaraktär, lokalt finns partier med ren 
fjällbjörkskog. 
 
Vegetationen präglas av magra och artfattiga samhällen. Myrmark utgör en relativt 
stor del av området, huvudsakligen utformat som sluttande mossar. Höjdpartierna 
med fjällvegetation hyser sydliga utpostlokaler för ett flertal fjällarter. Området är 
växtgeografiskt intressant och utgör gränsland även för andra utbredningstyper. 
Flera arter knutna till hög humiditet har påträffats, exempelvis finns kambräken på 
ett flertal platser. Skogen innehåller dessutom en intressant urskogsbunden 
kryptogamflora. 
 
Faunan är relativt dåligt känd, men också för djurlivet tycks området utgöra 
mötesplats för nordliga respektive sydliga arter. Den äldre skogen ger goda 
förutsättningar för vissa krävande fågelarter, troligen även för en intressant lägre 
fauna. 
 
Området är mycket sparsamt utnyttjat av friluftslivet, men genom sin storlek, 
naturskönhet och vildmarkskaraktär, torde det ändå vara av visst intresse ur 
friluftssynpunkt. 

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. 
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I skötselplanen för reservatet anges det generella syftet att bevara Tandövalas 
säregna naturmiljö och omfattande naturskogar. (Länsstyrelsen i Kopparbergs län 
1982) 

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. Målen kan i flera fall 
behöva revideras i samband med kommande basinventering och uppföljning. Även 
listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
Naturtyper 
Naturtypernas utbredning ska bibehållas på samma nivå som vid områdets 
utpekande.   
Naturtyp Bevarandemål  
3160 Dystrofa sjöar och småvatten Naturtypen ska ha en naturligt lågvuxen 

gungflyvegetation. 
 
Fisktomma sjöar ska förbli fisktomma. 
 

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

Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. 
 
Markslitage till följd av mänskliga aktiviteter (t.ex. 
terrängkörning och vandringsstigar) 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. 
 
Pärluggla, hökuggla, slaguggla, tretåig hackspett och tjäder 
ska regelbundet häcka i området.  

 
Arter 

Samtliga arter som utpekats enligt fågeldirektivet ska ha möjlighet att regelbundet 
häcka i området. 

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-i) 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Området är kraftigt påverkat av försurningen och pH ligger i allmänhet runt eller 
under 5. Sjöarna inom Tandövardens naturreservat är oligotrofa med klart eller 
brunfärgat vatten. Sjöarna omges i regel av gungflyn med såväl vertikal som 
horisontell torvtillväxt och med en zonering i vegetationen. (Björkman 1979) 
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Karaktärsarter: Dvärgbläddra, vitag, gäddnate, brunag, dvärgigelknopp, vitmossor, 
vit näckros, nordnäckros, flaskstarr, trådstarr, sileshår-arter. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Naturtypen utgörs av öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt 
välvd mosse, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.  
 
Myrarna på Tandövala når sällan större dimensioner. Myrarna är belägna framför 
allt i dalgångar och uppe på ”höjdplatån”, ofta orienterade i isriktningen. 
Backmyrar är vanliga. Vanliga arter i fältskiktet är klotstarr och tuvdun. (Björkman 
1979; Kardell mfl. 1982)  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och tuvsäv. 
 
9010 *Västlig taiga 
Tandövalas skogar har inslag av urskog på ett flertal platser i de centrala delarna. 
Övriga delar är av naturskogskaraktär med spår av dimensionshuggningar. 
Barrblandskog är den vanligaste vegetationstypen, i väster dominerad av tall och 
ner mot Almsjön dominerad av gran. I raviner med viss översilning finns fuktig ört-
ristyp, men dominerande är den friska ristypen. Spår efter bränder är talrika, främst 
i västsluttningen. Åldern på brandskogarna är varierande, gissningsvis mer än 100 
år.  (Björkman 1979; Kardell mfl. 1982; Lundqvist 1997)  
 
Undergrupper: 
A.naturlig, gammal granskog  
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. 
 
A223 Pärluggla 
Pärlugglan behöver tillgång på lämplig föda i form av olika smågnagare, främst 
sork men även skogsmöss, näbbmöss och småfåglar. För god häckningsframgång 
krävs höga gnagartätheter. Pärlugglan har svårt att komma åt sitt byte genom ett 
tjockt snötäcke, något som begränsar såväl artens utbredningsområde som chansen 
till vinteröverlevnad. 
 
Arten behöver också tillgång på lämpliga häckningsplatser i form av trädhåligheter. 
Pärlugglan häckar helst i hål av spillkråka, men kan undantagsvis hålla till godo 
med naturliga håligheter och hål av gröngöling och större hackspett. Arten häckar 
dessutom gärna i holk. Bra bohål är en bristvara och hannarna försöker därför 
stanna året runt i häckningsreviret. Pärlugglan häckar med de största tätheterna i tät 
granskog. Även om den föredrar granskog, helst äldre sådan med små luckor och 
öppningar i form av stormfällen etc., häckar den frekvent även i barr- och 
lövblandskogar innehållande tall, björk och asp. I södra Sverige häckar den sällsynt 
men regelbundet i bokbackar, grövre aspbestånd på inägomark och i Bornholm i 
Danmark t.o.m. i ren bokskog. I områden med dålig tillgång på lämpliga bohål 
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accepterar den även ren tallskog. Ofta påträffas arten i gränsområden till hyggen 
och inägor samt kring större myrar, förmodligen därför att bytestillgången är högre 
i dessa marker än centralt inne i den täta skogen. Emellertid utsätter sig 
”kantugglorna” därmed samtidigt för en högre predationsrisk från andra ugglor som 
t.ex. slag- och kattuggla. 
 
Arten jagar över arealer i storleksordningen 3–10 km2. 
Pärlugglan är huvudsakligen stannfågel, men vissa år sker flyttningsrörelser i 
september–november. 
 
A236 Spillkråka 
Spillkråkan kräver god tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter och 
myror. Arten födosöker ofta lågt i träd, på stubbar m.m., gärna i rotrötad gran efter 
hästmyror.  
 
Arten har också höga krav på tillgång på lämpliga häckningsplatser, främst i form 
av grov asp, tall eller bok. I södra och mellersta Sverige råder ingen uttalad brist på 
lämpliga häckningsträd, däremot kan tillräckligt grova stammar saknas i stora delar 
av Norrland där skogsbruket är mera intensivt och tillväxten sämre. För att 
spillkråkan skall häcka måste stamdiametern i brösthöjd överstiga 30 cm för asp 
och 40 cm för tall. Medelåldern på utnyttjade tallar är i Småland 115 år, Uppland 
170 år, Dalarna 187 år och i Gästrikland 239 år.  
 
Spillkråkan är något av en nyckelart i boreala och nemoboreala skogsekosystem 
genom att den årligen producerar ett stort antal bohål lämpliga för större 
hålhäckande fåglar och däggdjur som ej själva förmår mejsla ut sitt bo.  
 
Spillkråkan är en stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige födosöker 
över arealer i storleksordningen 100–1 000 ha. Vintertid rör sig arten över större 
områden. I Norrlands inland är artens hemområden troligen betydligt större än i 
södra Sverige. 

A456 Hökuggla 
Hökugglan behöver tillgång på lämpliga häckningsplatser i form av håligheter i 
träd, skorstensstubbar eller holkar. När lämpliga håligheter saknas, liksom under 
perioder med mycket höga beståndstätheter, kan arten tvingas häcka i öppna risbon. 
Boet läggs ofta i täta barr- eller blandskogsbestånd. Den behöver också tillgång på 
öppna marker för födosöket. Arten utnyttjar såväl öppna myrmarker som hedar, 
kalhyggen, kraftledningsgator och vägrenar. Tillgång på lämplig föda i form av 
smågnagare, främst olika sorkar, men även småfågel.  
 
Under häckningen jagar arten över arealer i storleksordningen 3–10 km2. 
Hökugglan är huvudsakligen en stannfågel, men efter dåliga gnagarår rör sig arten 
under vintern över stora områden och kan därvid påträffas även söder om Sverige. 
 
A241 Tretåig hackspett 
Den tretåiga hackspetten kräver tillgång på lämpliga häckningsmiljöer i form av 
skog med ett stort inslag av döda eller döende träd. I Sverige hittar man den idag 
främst i de av skogsbruket relativt sett mindre påverkade barrskogsområdena i 
Norrland, huvudsakligen i olikåldrig naturgranskog med kontinuerlig förekomst av 
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barkborreangripna träd och högstubbar och ofta i sumpskogar.  
 
Arten kan även förekomma i flera andra skogstyper så länge kraven på rik 
födotillgång i form av vedlevande insekter är tillgodosedda. Häckningar har t.ex. 
konstaterats på brandfält, i lövbrännor och i äldre alstrandskog. Arten är specialist 
på barkborrar (både larver och vuxna individer). Eftersom barkborrarna ofta har 
efemära (kortlivade) massuppträdanden är tretåig hackspett mer rörlig än många 
andra hackspettar. Den är till viss del anpassad till att utnyttja massförekomster av 
barkborrar i samband med bränder, stormfällen och liknande skador på skog. 
Vintertid torde den dubbelögade bastborren (Polygraphus poligraphus) vara en 
mycket viktig födoresurs. Jämförelser av tillgången på stående död ved med 
kvarsittande bark i svenska och schweiziska revir visar att mängden substrat måste 
överstiga 10–15 m3/ha eller utgöra cirka 5% av den stående biomassan inom en 
areal av cirka 100 ha.  
 
Den tretåiga hackspetten är huvudsakligen en stannfågel som dock kan röra sig lite 
längre sträckor vintertid. Häckningsreviret är i storleksordningen 25–100 ha. 
 
A166 Grönbena 
Grönbenans lämpliga häckningsmiljöer utgörs av sanka stränder längs sjöar och 
vattendrag samt på fuktiga/våta gräs- eller starrbevuxna myrar. Arten kräver 
tillgång på öppet vatten och dyiga stränder. Den är särskilt vanlig i områden med 
flarkmyrar. De högsta tätheterna hittar man i stora sammanhängande 
våtmarkspartier, men arten häckar regelbundet även vid mindre skogsomgärdade 
myrar. Under flyttningen påträffas grönbenan både längs kusten samt vid olika 
inlandsvåtmarker av öppen karaktär.  
 
Grönbenan hävdar revir och rör sig då inom ett område i storleksordningen 1-5 
km2. Arten övervintrar främst i tropiska Afrika, men delvis även i södra Afrika. 

 

A220 Slaguggla 
Slagugglan behöver tillgång på lämplig föda i form av olika smågnagare, främst 
sork men även skogsmöss, näbbmöss och fåglar upp till en ringduvas storlek. För 
god häckningsframgång krävs höga gnagartätheter. Tillgång på lämpliga 
häckningsplatser i form av ihåliga träd, framför allt s.k. skorstenstubbar. Sådana 
stubbar bildas när stora träd bryts av t.ex. vid ett gammalt spillkråkehål. Tall är bäst 
eftersom lövträd med tillräckligt stora håligheter blir mera kortlivade, ihåliga ekar 
dock undantaget. Eftersom det råder en akut brist på naturliga boplatser häckar en 
stor del av beståndet numera i specialuppsatta holkar. Etablerade par är mycket 
stationära och p.g.a. bristen på lämpliga boplatser stannar de i reviren även under 
dåliga år. Tillgång på lämpliga jaktmarker. Arten häckar främst i gles barr- och 
blandskog i anslutning till lämpliga födosöksområden i form av öppen mark såsom 
myrar, kalhyggen och småskaligt jordbrukslandskap.  
 
Arten jagar över arealer i storleksordningen 5–12 km2. En ej riktad spridning av 
ungfåglar sker 5–70 km från boplatsen. De gamla, etablerade fåglarna är 
stannfåglar. 
 
A108 Tjäder 
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Tjädern kräver större sammanhängande skogsområden för att den skall finnas i 
livskraftiga bestånd. I dessa måste ett flertal villkor vara uppfyllda. Således kräver 
arten vintertid förekomst av äldre successionsfaser av talldominerade skogar (äter 
tallbarr och tallskott), medan den sommartid påträffas i mycket varierande marker, 
allt från gammal bärrik skog (bl.a. är blåbärsris viktigt) som till nyupptagna 
hyggen. Förekomsten av våtmarker är en mycket betydelsefull faktor, då hönan 
under den tidiga våren till stor del livnär sig på späda skott av tuvull. Tillgången på 
proteinrika blad, blommor och frön bestämmer till stor del hönans möjlighet att 
producera ägg. Våtmarker är dessutom en viktig biotop för kycklingarna, som 
under de första levnadsveckorna livnär sig på insekter.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att tjädern kräver stora sammanhängande 
skogsområden som innehåller en stor variation ifråga om successionsstadier och 
våtmarker (sumpskog, kärr och myr). Dessutom är arten starkt traditionsbunden till 
speciella lekplatser.  
 
Tjädern är en stannfågel. Arten rör sig normalt inom ett område i storleksordningen 
25 km2. 

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-2003i). 

Vatten  
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av 
naturligt sura (icke antropogent försurade) tillflöden och sjöar påverkar 
förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden. 
 
Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering. 
Utsättning av fisk i tidigare fisktomma vatten utgör ett hot mot vissa fågelarter. 
 
Eftersom området är skyddat som naturreservat med föreskrifter som förbjuder 
följande åtgärder utgör de inte längre ett hot. Dessa åtgärder kan annars orsaka 
skada på naturtypen: Skogsbruk i området eller tillrinningsområdet; slutavverkning, 
markavvattning och skyddsdikning ökar avrinningen och därmed risken för erosion 
och läckage av bland annat humusämnen och partiklar. Exploatering av 
strandområden, byggande av vägar, järnvägar och skogsbilvägar. Reglering. 
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan 
verksamhet. 
 
Myrmarker 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i eller i anslutning till 
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning.  
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Hårt frekventerade vandringsleder som går över våtmarker kan göra skada på 
känsliga delar av naturtypen om lederna breder ut sig över våta partier.  
 
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. 
 
Generella hot mot naturtypen är dämning, torvbrytning, dikning, skogsbruk på 
myrholmar eller i anslutning till myrmarkerna, byggande av skogsbilvägar och 
exploatering för samhällsbyggnad. Eftersom området är skyddat som naturreservat 
med föreskrifter som förbjuder dessa aktiviteter utgör de inte något hot idag. 
 
Skogliga naturtyper 
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 kan utgöra ett hot, liksom åtgärder som 
fragmenterar området eller skapar barriärer. Eftersom området är skyddat som 
naturreservat med föreskrifter som förbjuder skogsbruk är det största hotet mot de 
skogliga värdena avvärjt.  
 
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. 
 
Fågeldirektivsarter 
Flera av de fåglar som häckar i området är känsliga för störning vid 
häckningsplatsen, t.ex. hökuggla.  
 
Utplantering av fisk i tidigare fisktomma vatten utgör ett hot mot arter som är 
beroende av fiskfria vatten för sin häckning. 
 
Avsaknad av skogsbränder med efterföljande lövuppslag utgör ett hot mot flera av 
hackspettsarterna i området 
 
Generella hot mot de utpekade fågeldirektivsarterna är skogsbruk och dikning av 
myrmarker. Skogsbruk leder till att tillgången på lämpliga boträd minskar för t.ex. 
pärluggla, hökuggla och slaguggla som är beroende av trädhåligheter. Lövandelen 
minskar också, liksom mängden död ved och gamla träd. Detta ger en brist på 
boplatser även för fåglar som spillkråka samt brist på födosökslokaler för bland 
andra tretåig hackspett. Dikning av myrmarker leder till igenväxning som är 
negativt för flera arter som är beroende av öppna marker, t.ex. grönbena. Även 
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torvbrytning utgör ett hot mot dessa arter. Eftersom området är skyddat som 
naturreservat med föreskrifter som förbjuder dessa åtgärder utgör de dock inte 
något hot idag. 
 
En potentiell konflikt finns mellan slagugglan och pärlugglan, eftersom slagugglan 
prederar på pärluggla. Området är dock stort nog för att härbärgera bägge arterna. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Tandövala äger skydd som naturreservat enligt MB 7 kap 4 §. Tandövala är också 
utpekat som riksintresse för naturvård. 
 
Till beslutet hörande skötselplan anger nedanstående riktlinjer för skötsel av 
naturreservatet: 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 
 
Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård 
Naturreservatet skall vårdas så att områdets naturmiljö bevaras. Därvid kommer 
särskilt att beaktas områdets bevarande och tillskapande av helt orörda 
skogsekosystem. 
 
Hävd av skogsområde 
Skogen skall få utvecklas fritt. Inget skogsbruk får sålunda ske. Vid skogsbrand 
inom området ska denna få utvecklas helt fritt, med undantag inom den så kallade 
riskzonen, se karta 1. Inom riskzonen uppkommen brand får endast bekämpas, om 
branden hotar att komma in på marker belägna utanför reservatet. Vid 
insektsskador eller insektshärjningar inom reservatet skall dessa få utvecklas helt 
fritt. För att minska spridningen av skadeinsekter till marker belägna utanför 
reservatet i samband med ett betydande angrepp kommer utsättning av fångstfällor 
(rörfällor med feromoner) att ske. Detta sker genom förvaltarens försorg inom den 
så kallade riskzonen (samma som för skogsbrand), först när angreppen har 
inkommit i riskzonen. Detta utgör en inskränkning i skogsskyddsbestämmelserna, 
som syftar att bevara och tillskapa orörda skogsekosystem. Den angivna riskzonen 
är tänkt att till del kunna fungera som spridningshinder. Länsstyrelsen har att i 
samråd med skogsvårdsstyrelsen, besluta om att insektsbekämpning ska ske. 
 
Hävd av övrig mark 
Andra markslag som myr och kalt berg lämnas fria från påverkan. 
 
Hävd av fäbodmark 
Inom reservatet ligger fäbodarna Norra och Södra Vardsätern. De idag öppna 
fäbodtäkterna skall även framdeles hållas öppna. De hålls i första hand helt fria från 
inträngande lövuppslag. Ett genuint brukande med djurhållning bör inte ske. 
 
Den fortsatta markvården av de öppna täkterna skall vara beroende av 
vegetationsutvecklingen främst bland örter och gräs. En utveckling mot ett 
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skogsstadium skall undvikas. För att motverka detta kan lieslåtter vara nödvändig 
att utföras i skötselplanen angivna delar. En okulär uppskattning av 
vegetationsutvecklingen bör ske kontinuerligt, för bedömning av vilka åtgärder som 
ska insättas. Det slagna höet skall komposteras. 
 
Hävd av vattenområde 
a) sjöar 
Samtliga sjöar inom reservatet saknar fisk på grund av de sura vattnen. Fisk har 
tidigare förekommit i Bockskärstjärnen, Äppelrostjärnen och Kladdtjärnen. 
Försurningen beror på markernas naturligt dåliga buffringsförmåga och det allmänt 
förekommande sura nedfallet, som är speciellt märkbart i höjdområdena mellan 
Dalälven och Klarälven. 
 
För närvarande bör inga åtgärder utföras för att förbättra sjöarnas 
produktionsförmåga till exempel genom kalkning och liknande. Kommer de 
generella försurningsproblemen att få en lösning i framtiden bör frågan om 
sjöförbättring tas upp då till förnyad bedömning. En riktlinje att följa skulle då vara, 
att införa ett för dessa sjöar naturligt fisk- och övrigt djurbestånd. Viktigt är dock 
att tänka på att fisktomma sjöar har stort värde för bland annat vissa fågelarter. 
 
b) vattendrag 
För vattendragen skall ett likartat synsätt som för sjöarna tillämpas. 
 
Faunavård och jakt 
Tandövalas utpräglade vildmarksområde gynnar en rad arter, som kräver orörd 
skog med lång kontinuitet. Det är dessutom ett gränsområde för vissa 
nordliga/sydliga arter. Det saknas dock tillräcklig information om de ryggradslösa 
djuren. I mån av medel bör en fördjupad inventering ske av dessa, gärna i form av 
ett forskningsprojekt med anknytning till urskogsberoendet för dessa djurarter. 
 
Avtal om fågeljakt på fågelarter i Fågeldirektivets bilaga 1 bör endast skrivas under 
följande förutsättningar :  
 

• Avtalen ska kunna sägas upp inom 6 månader. 
• Bevarandemål för fågelarterna som ska jagas ska finnas fastlagda. Målen 

ska omfatta populationsstorlek, föryngring och hur stor livsmiljö som 
behövs för att arten ska kunna finnas kvar i långsiktigt stabila 
populationer. Saknas denna kunskap måste den först inhämtas 

• Bevarandemålen ska vara uppnådda 
 

För samtliga fågelarter i Fågeldirektivets bilagor bör följande gälla: 
• Antal nedlagda fåglar ska rapporteras årligen efter avslutad jaktsäsong 

 
 
Floravård 
Inventerings- och forskningsinsatser bör insättas framför allt på en dokumentation 
av Tandövalas myrmarker och områdets kryptogamflora. 
 
Någon ytterligare utveckling för det rörliga friluftslivet med anläggningar och 
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stigar m.m. är inte tänkt att ske. 
 (Länsstyrelsen i Kopparbergs län 1982) 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd är det oklart 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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