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Namn: Skarsåsfjället 

Kommun:  Älvdalen och Malung 

Områdeskod: SE0620024 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privata/Statliga 

Areal (ha): 2301 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn  Areal (ha)  % av yta 
4060 Rishedar ovanför trädgränsen 874 38 
9040 Fjällbjörkskog 230 10 
9010 *Västlig taiga 1197 52 
 
*prioriterad naturtyp 

Beskrivning av området 
 
Skarsåsfjällens naturreservat ingår i ett mindre lågfjällsområde mellan de sydliga 
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fjällmassiven Fulufjället och Transtrandsfjällen. Området består av topparna 
Skarsåsfjället, Mellanfjället och Näsfjället, där det sista når högst med sina 905 m ö 
h. Mellan lågfjällstopparna ligger två fina fjälldalar, den smala Lilldalen och den 
breda Stordalen. 
 
Berggrunden utgörs huvudsakligen av sandsten. Flera partier har ett påtagligt 
geologiskt intresse som är knutet till speciella terrängformer skapade av 
smältvattenflöden i samband med landisens avsmältning. Det gäller ett vackert 
utformat system av slukåsar vid Näsfjällsåsen - sannolikt länets näst största - samt 
ett par system med fint utbildade erosionsrännor på södra delen av Mellanfjället. 
Långa serier med svaga erosionsspår i form av nästan vågräta strängar med sten och 
block förekommer på Faxfjället och Mellanfjället. 
 
Toppområdena (700-800 meter) utgörs av kalfjäll med torra rishedar. Sluttningar 
och dalbottnar täcks av torr tallskog med inslag av gran efter Stordalsbäcken. 
Områdets skogstillstånd är av mycket stort intresse. I kalfjällens närhet, i det 
tidigare domänreservatet öster om Mellanfjället samt på Skarsåsfjällets sydsluttning 
finner man inga avverkningsspår utan skogen är urskog. Huvudparten består av 
starkt brandpåverkad tallskog i olika generationer. Söder om Mellanfjället finns en 
märklig naturmiljö, ett 8 ha stort område trombfälld barrblandskog, vars ca 1000 
kubikmetrar ligger orörda sedan 1973.  
 
I en svagt trågformad sänka på Näsfjällets nordsida ligger Fjällsmyran. Det är ett 
kraftigt lutande fastmattekärr karakteriserat av tuvsäv på heltäckande 
vitmosseunderlag. Partier finns med mer mjukmattekaraktär med flaskstarr, 
kråkklöver och slåtterblomma. I övrigt är myren mycket artfattig. Myren når upp i 
den alpina regionen där den gränsar direkt mot alpina rishedar av ljungtyp. Det är 
en högt belägen, kraftigt lutande myr till större delen oskadad. 
 
I området vistas björn och lo samt tillfälligtvis järv. På Mellanfjället har landets 
sydligaste häckning av fjällpipare noteras. 

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 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  
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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. 

9040 Fjällbjörkskog Vegetationen har en naturlig struktur och täckningsgrad.  
 
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.) 
 

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.  
 
Topparna på Mellanfjället och Näsfjället består av fjällhed. Vegetationen är 
enahanda och artfattig, präglad av de torra och näringsfattiga förhållandena. 
Kalfjället utmärks av torra eller skarpa rishedar med ljung och kråkris. Renbete är 
inte tillåtet inom området. 
 
Även på Skardsåsfjällets topp finns en fjällhed, som dock är statt i igenväxning med 
en gles skog av lågvuxen björk med inslag av enstaka tall och gran. I fältskiktet 
förekommer t.ex. ripbär och krypande exemplar av asp. (Lundqvist 1997) 
 
Karaktärsarter: En, dvärgbjörk, krypljung, mjölon, ripbär, nordkråkbär, dvärgvide. 
 
9040 Fjällbjörkskog 
Naturtypen förekommer i subalpin miljö ovanför barrskogsgränsen. Trädskikets 
krontäckningsgrad är minst 30 % och fjällbjörk utgör minst 50 % av grundytan. 
Övriga trädslag som kan förekomma är hägg, rönn, sälg, gråal, asp, viden, tall och 
gran. Fältskiktet kan variera beroende på jordart, vattentillgång och snötäckets 
varaktighet. En grov uppdelning i undergrupper kan göras efter produktiviteten: 
lavtyp, mosstyp, lågörttyp och högörttyp.  
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Nedåt sluttningarna bildar en lågvuxen fjällbjörkskog en övergångszon mot den 
egentliga skogen. Denna består nästan uteslutande av tallskog av torr-skarp ristyp 
med fältskikt av ljung och renlavar. Bitvis finns dock ett betydande inslag av 
björkar som ofta är flerstammiga. 
 
Karaktärsarter: I de fattigare typerna: nordkråkbär, blåbär, renlavar, påskrislavar, 
linnea, skogsstjärna, kvastmossor, husmossa, vägmossa. I de rikare typerna: nordisk 
stormhatt, torta, skogsnäva, stenbär, daldockor m.m. 
 
9010 *Västlig taiga 
Huvudparten av området består av starkt brandpåverkad tallskog i olika 
generationer. Spår av upp till 8 bränder kan iakttagas på enstaka stubbar. 
Uthuggningar har förekommit i området. Ett 100 ha stort tallbestånd på 
Skarsåsfjällets sydsida (troligen uppkommen på kalmark efter brand), 
domänreservatets 300-åriga tallskog, samt partier närmast kalfjället är dock orörda. 
Det gamla domänreservatet "Mellanfjället" består av en skiktad tallskog med flera 
generationer tall, sannolikt uppkomna efter bränder. (Länsstyrelsen 1997) 
 
I sänkor och dalgångar står täta granskogar, framförallt i den frodiga 
Storbäcksdalen. Här växer en reslig granskog som är kraftigt bemängd med granlav 
och tagellav. Ett antal källor springer fram, omgivna av svällande, gröna 
mossmattor i vilka källört och olika dunörtsarter frodas. En barrblandskog på 
närmare 20 ha med grandominans och inslag av både björk och asp finns just söder 
om trombfällningen som beskrivs nedan. (Ljung 2000, Lundqvist 1997) 
 
Söder om Mellanfjället finns en märklig naturmiljö. I sänkan mellan Skarsåsfjället 
och Mellanfjället drog en tromb fram år 1973 och orsakade en 50 m bred och 1 km 
lång gata där all skog fälldes. Virket, omkring 1000 m3, ligger kvar och utgör ett 
närmast unikt studieobjekt vad beträffar nedbrytning av ved och den lägre fauna 
och svampflora som bidrar till detta, samt för studier av successioner under ostörda 
förhållanden. I den trombfällda sträckan är föryngringen mycket sparsam. 
Marbuskar av gran, vilka klarade stormen, har dock börjat skjuta fart. (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? 
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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. 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. 
 
Skogsmarker 
9010 *Västlig taiga 
9040 Fjällbjörkskog 
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 också utgöra 
utgångspunkt för erosion.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 

Området är riksintresseområde vars gränser sammanfaller med ett naturreservat 
med samma namn. Området omfattas även av MB 4 kap 2,6 §§. 
 
För att bibehålla och utveckla de värden som är kopplade till brand kan 
naturvårdsbränningar eller bränningsefterliknande åtgärder bli aktuella i området. 
Släckning av naturligt uppkomna bränder bör diskuteras med räddningstjänsten. En 
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gemensam planering bör upprättas där det ges utrymme för en viss avbränning om 
omständigheterna tillåter detta. Räddningschefen har dock 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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