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Kartor 

Namn: Krakelandet 

Kommun:  Älvdalen 

Områdeskod: SE0620014 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Staten 

Areal (ha): 210 ha  

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 100 48 % 
9010 *Västlig taiga 110 52 % 
 
*prioriterad naturtyp 
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Beskrivning av området 
 
Omkring en mil nordost om Särna ligger naturreservatet Krakelandet. I öster ansluter 
det större Natura 2000-området SE0620315 Trygåskölen, och ytterligare några 
kilometer österut ligger det stora naturreservatet tillika Natura 2000-området 
SE0620002 Vedungsfjällen. 
 
Krakelandet sluttar svagt mot sydväst och består av låga skogsbevuxna moränryggar 
omväxlande med våta partier. Skogen utgörs av lågvuxna barrblandskogar av 
urskogskaraktär. Tallskog dominerar de torrare partierna, där vissa träd är upp till 400 år 
gamla. I de våta sumpskogsartade delarna växer granskogar med ett buskskikt av björk, 
gråal och sälg. Torrträd och lågor förekommer rikligt i området. Både levande och döda 
träd uppvisar spår efter skogsbränder. Denna väl slutna skog har endast svagt påverkats 
av äldre avverkningar.  
 
Fältskiktet i området domineras av våt ristyp, till stor del som våt fräkenristyp, men 
även torr och frisk ristyp förekommer. På en terrass i sluttningen utbreder sig en 
strängblandmyr vars flarkar är av betydande dimensioner, ofta upp till tre hektar stora. 
 
Floran i de våtare partierna är förhållandevis rik, med förekomster av exempelvis 
fjällskråp, kung Karls spira och brudsporre. Buskskiktet är välutvecklat med gråal, 
björk, sälg och en. Ett stort antal hotade lavar och vedsvampar förekommer tack vare 
den rika tillgången på död ved i olika stadier av nedbrytning. På torrträd i områdets 
östra delar har varglav påträffats. Sannolikt finns här även stora zoologiska värden. 
(Länsstyrelsen 1995) 

Bevarandesyfte  
Det övergripande målet med såväl Natura 2000-området som med naturreservatet är att 
bevara områdets ostörda ekosystem eller att i mer påverkade partier befrämja en 
utveckling mot naturligt utvecklade naturmiljöer. För naturreservatet är syftet även att i 
den mån det inte strider mot bevarandeintresset ge möjlighet till friluftsliv och 
vetenskaplig forskning i orörd natur (Länsstyrelsen 1995).  

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. 
Sannolikt kommer hela eller delar av myrområdena att klassas om till naturtyp 7310, 
aapamyr, vid basinventeringen.  

 

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

Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. 
 
Ingen påtaglig minskning av de typiska arternas populationer. 
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Minst tre av de typiska mossarterna (guldskedmossa, 
guldspärrmossor, myruddmossa, kärrkammossa, mässingmossa, 
röd skorpionmossa, uddvitmossa, sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, 
röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, blodkrokmossa, 
kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska förekomma i minst x % av 
provytorna. 
 

9010 *Västlig taiga 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, knärot, linnea, 
spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon.  Vissa lavar och vedsvampar.) 
 

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-2003b). 
 
Klassningen av Natura 2000-naturtyper i området är baserad på vegetationskartan över 
de svenska fjällen, kartblad nr: 16D (Stockholms universitet 1982) 
 
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.  
 
Oskadad liten myr på en terrass i en västsluttning. Myren domineras av ett flarkkomplex 
med stora flarkar med upp till 400 meters längd. Mot fastmarken tallmossebårder. 
Urskogar i väster med inslag av sumpskog. Förutsättningar för rik flora och fågelliv. 
(Bratt & Rafstedt 1990) Myrmarkerna kommer i och med basinventeringen sannolikt att 
till stor del omklassas till naturtyp 7310 Aapamyr.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, flera arter av starr, kallgräs, vitag, vattenklöver, 
kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och tuvsäv. 
 
9010 *Västlig taiga 
Naturtypen består av naturliga gamla boreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar. Skogen ska vara, eller i 
en relativt nära framtid kunna bli, naturskog eller likna naturskog med avseende på 
egenskaper och strukturer. Naturtypen hyser vanligtvis en mängd rödlistade arter som 
gynnas av lång skoglig kontinuitet, gamla träd, död ved eller brandfält och 
successionsstadier efter brand. 
 
Skogen i Krakelandet består till största delen av barrblandskog med tallöverståndare 
omgivna av gran. Granarna står ofta i klungor i de våta partierna, medan tall dominerar i 
torrare partier. I södra delen, där de våta partierna överväger, finns ett välutvecklat 
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buskskikt med gråal, björk, sälg och viden. Gråalen utgör substrat för flera sällsynta 
lavar. Små svackor finns, som tidvis verkar stå under vatten. Här finns ibland tät 
tallföryngring och ofta en stor örtrikedom. Floran i sumpskogen är artrik och särpräglad 
med bl.a. brakved och skogsfru. (Bratt mfl. 1993; Lundqvist 1997) 
 
Skogen är lågvuxen och träden har klena dimensioner, men många tallar har hög ålder. 
Den äldsta borrade tallen var över 400 år medan granarna var omkring 200 år. Det är 
relativt gott om torrträd, brutna stubbar och lågor, vilket understryks av att flera fynd 
gjorts av hotade insektsarter, svampar och lavar kopplade till grova tallågor och 
högstubbar och lågor av gran. Spår av bränder finns i levande tall och gran. Några 
granar i sumpskogen har spår efter så mycket som tre bränder. I torrträd finns också spår 
från äldre bränder. Området har högsta urskogsvärde genom variationen i skogstyper. 
(Bratt mfl. 1993; Lundqvist 1997) 
 
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. 

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-2003b). 
 
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. Tillstånd krävs från 
länsstyrelsen för att utföra kalkning. 
 
Terrängkörning kan också påverka 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 omedelbart hot idag. 
 
Skogliga naturtyper 
9010 *Västlig taiga 
Det största hotet mot de skogliga naturtyperna är åtgärder som skadar de strukturer som 
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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. 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. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är, med stöd av MB 7 kap 4§, avsatt som naturreservatet Krakelandet. Det är 
också utpekat som riksintresse för naturvård. Reservatets avgränsning sammanfaller 
med det utpekade Natura 2000-områdets gränser. (Länsstyrelsen Dalarna 1995) 
Området gränsar till Natura 2000-området SE0620315 Trygåskölen. 
 
Naturreservatets föreskrifter förhindrar de åtgärder som kan äventyra områdets 
naturtyper och arter såsom modernt skogsbruk. Skötselplanens åtgärder (Länsstyrelsen 
Dalarna 1995) syftar till att stärka och utveckla områdets bevarandevärden. 
 
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 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. Målet med 
uppföljningen är att bevaka bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 
som finns i området.  
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