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Namn: Sundbäcken 

Områdeskod: SE0620004 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga: Sveaskog AB 

Areal (ha): 159 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
7230 Rikkärr 107 67 
9010 *Västlig taiga 52 33 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
I den svaga västsluttningen ett par kilometer nordost om Idre ligger Sundbäcken 
med rika myrar och sumpskogar. Området avgränsas i norr av vägen mellan Idre 
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och Nipfjället (Svenson 1985). Enligt våtmarksinventering som utfördes 1990 av 
Bratt & Rafstedt håller myrarna högsta värdeklass. 
 
Myrarna är omväxlande till sin uppbyggnad (Bratt & Rafstedt 1990). Fastmattekärr 
utbildade som öblandmyr med tuvsäv och blåtåtel dominerar men inslag av 
lösbottnar, mossepartier och tjärnar finns. De olika myrarna ligger på inbördes olika 
nivåer och skogen däremellan är översilad på bred front och utbildar en mycket 
artrik kalktallskog, närmast av gräs/örttyp. Här finns arter som: brudsporre, tätört, 
knagglestarr, gräsull, blandade med skogsarter som blåbär, blåklocka, liljekonvalj, 
skavfräken, bergslok och kattfot. (Bratt & Rafstedt 1990) 
 
På myren förekommer rikligt med gräsull och den för Dalarna mycket sällsynta 
axagen i stora bestånd (Bratt & Rafstedt 1990). 
 
Delar av området är utpekat som intressant i Myrskyddsplanen för Sverige (Löfroth 
& Lonnstad 1994) samt i Naturvårdsprogrammet för Kopparbergs län (Rynéus & 
Bratt 1988). Delar av området är även utpekat som riksintresse för naturvård i 
Dalarnas län enligt MB 3 kap 6 §.  

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 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
7230 Rikkärr  
• Arealen rikkärr ska bibehållas eller öka.  
• Täta (mer än 50 % täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört större än x m2/ha förekommer ej.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr, 
trubbtåg, tagelsäv, björnbrodd, ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, blodnycklar, 
gulyxne, kärrknipprot, majviva, tätört) ska förekomma i minst x % av provytorna i 
fastmattorna.  
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved utvecklas naturligt till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Vissa hänglavar och vedsvampar. Kärlväxter: ryl, mjölkört, 
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knärot, linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon. )  

Beskrivning av arter/livsmiljöer 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a och 2003b). 

7230 Rikkärr 
Naturtypen utgörs av öppna eller skogklädda kärr i betydelsen minerotrofa myrar 
med ständig tillförsel av mineralrikt vatten från omgivningen. pH-värdet är högre 
än i andra myrtyper, vanligen 6 eller högre.  
 
Myrarna vid Sundbäcken är omväxlande till sin uppbyggnad. Fastmattekärr 
utbildade som öblandmyr med tuvsäv och blåtåtel dominerar men inslag av 
lösbottnar, mossepartier och tjärnar finns. De olika myrarna ligger på inbördes olika 
nivåer och skogen däremellan är översilad på bred front och utbildar en mycket 
artrik kalktallskog, närmast av gräs/örttyp. (Bratt & Rafstedt 1990) 
 
På myren förekommer rikligt med gräsull och den för Dalarna mycket sällsynta 
axagen i stora bestånd (Bratt & Rafstedt 1990). 
  
Karaktärsarter: Axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr, tagelsäv, björnbrodd, 
ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, blodnycklar, kärrknipprot, guldspärrmossa, 
korvskorpionmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa, purpurvitmossa och 
lockvitmossa.  
 
9010 *Västlig taiga 
Naturtypen västlig taiga utgörs av naturliga gamla boreala skogar samt yngre 
successioner som utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar 
Den västliga taigan kan ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvis 
plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. Brand 
präglade förr i hög grad skogarna i den boreala regionen och många hotade arter är 
beroende av förekomst av död ved och olika successionsstadier.  
 
Sundbäcken består förutom av rikkärr även av västlig taiga. Tallskog av lavristyp 
överväger, men i områden med ytligare markvatten har en mycket intressant örtrik 
tallskog utvecklats med arter som slåtterfibbla, skogsnäva, hagfibblor mm. Denna 
skog hyser även en intressant svampflora med bl.a. sällsynta marklevande 
taggsvampar. Skogen är tämligen likåldrig och genomhuggen, men innehåller äldre 
lågor och torrträd. (Bratt 2004, muntl.) 
 
Undergrupper:  
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 
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till lågor och torrakor. (Naturvårdsverket 2003b) 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a och 2003b). 
 
7230 Rikkärr 
Ingrepp i form av dikning, byggande av skogsbilväg 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 torvblidning 
samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande 
våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på habitatet.  
 
Torvbrytning är ett stort hot mot habitatet idag då det finns en efterfrågan på torv 
som energikälla och jordförbättringsmedel blir större. 
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på myren och att de 
hydrologiska förhållandena ändras. Skogsbruk kan även innebära att miljöer där det 
funnits lång skoglig kontinuitet förlorar arter knutna till trädskiktet eller 
marklevande arter som kräver beskuggning.  
 
Spridning av till exempel aska och gödningsämnen i 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 
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc kan förstöra 
eller skada habitatet. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
Intensivt bete med tillhörande tramp kan skada bottenskiktet i främst blöta rikkärr. 
 
9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.) Markberedning, 
dikning och plantering kan också utgöra hot mot naturtypen.  
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan utgöra ett hot mot 
naturtypen. Även byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen och fragmentera 
området vilket medför att hydrologin i skogsområdet kan förstöras. Fragmentering 
– minskad konnektivitet mellan områden, kan även leda till brist på genflöde 
mellan populationer och negativa kanteffekter i små objekt.  
 
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 
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efterföljande vegetationsförändringar. 
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är en för regionen ovanlig rikkärrstyp med sällsynta arter samt ovanlig 
kalktallskog. Området har stora bevarandevärden främst med tanke på utpostarter 
(Bratt & Rafstedt 1990).  
 
Länsstyrelsen håller på att bilda naturreservat på området. Föreskrifterna för 
naturreservatet ska ge varaktigt skydd mot skogsbruk och annan exploatering som 
kan komma att hota naturtyperna. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 
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