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BILDANDE AV KORANTBERGETS NATURRESERVAT I 
LEKSANDS KOMMUN  
 

Beslut  
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att 
förklara det område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 2, som 
naturreservat. Området är ca 211 ha och består av barrnaturskog. Reservatets 
slutliga gränser utmärks i fält. 
 
Länsstyrelsen fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 3, med stöd av 
3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken.  
 
Naturvårdsförvaltare ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
 

Uppgifter om naturreservatet 
Namn Korantbergets naturreservat 
Kommun Leksand 
Län Dalarna 
Natura 2000-beteckning SE0620290 
Församling/socken Leksand 
Naturgeografisk region Sydligt boreala kuperade områden 
Fastigheter Del av fastigheterna: 

Lima 13:13 (blir stamfastighet) 
Kullsbjörken 11:11, Laknäs 11:19, Norr 
Bergsäng 45:2, Sjugare 1:11, Torrberg 
7:27, Överboda 4:10 
Samt samfälligheterna: 
S Lindberg S:4 
S Bergsäng FS:3 (endast fiskerättigheter) 

Nyttjanderätter mm Jakträttsupplåtelse Bergvik skog 
Areal Total areal: 211 ha  (enligt Vägkartan) 

Landareal: 209 ha 
Produktiv skogsmark: 191 ha    
(enligt beståndsdata från värdering) 

Syfte med naturreservatet 
Bevara biologisk mångfald 
Syftet med Korantbergets naturreservat är att bevara de värdefulla 
livsmiljöerna i boreal naturskogsartad skog samt därtill hörande vatten och 
våtmarker. Dessutom skydda de typiska växt- och djursamhällen som är 
karaktäristiska för dessa livsmiljöer i denna del av Dalarna. De skyddsvärda 
arter som finns i området samt de typiska strukturerna död ved och äldre träd 
ska förekomma i gynnsamt tillstånd. 
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Naturreservatet omfattar natur som ingår i det europeiska nätverket Natura 
2000 som upprättats med ledning av direktiv från EU. Följande Natura 2000 
habitat är anmälda och upptagna i bevarandeplan, Dystrofa sjöar och vatten 
(3260), Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 
gungflyn (7140) och Västlig taiga (9010). Samtliga ska skyddas och ha en 
gynnsam bevarandestatus.  
 
Tillgodose behov av områden för friluftslivet 
Underlätta friluftsliv baserat på allemansrätten. 
 
Syftet ska nås genom  
 Föreskrifter för området 

- Området undantas från rationellt skogsbruk och annan verksamhet 
som kan äventyra de livsmiljöer samt växt- och djursamhällen som är 
knutna till naturskogen 

  
 Skötsel enligt skötselplan 

- Skogen lämnas i huvudsak för fri utveckling. Eventuellt kan bränning 
bli aktuellt på sikt samt viss restaurering av områdets yngre skogar. 

- Iordningsställa information om områdets värden 
 

Skäl för beslut  

Beskrivning av prioriterade bevarandevärden 
Korantberget ligger i Leksands kommuns nordöstra hörn. Området placerar 
sig centralt inom värdetrakten Granåsen som visar sig ha uthållig tillgång på 
gran- och lövskogsmiljöer. 

Skogen i Korantberget har höga biologiska värden. Den har bibehållit en stor 
del av den naturliga skogens artsammansättning och ekologiska funktion. 
Området är variationsrikt när det gäller trädens trädslagsblandning, 
åldersfördelning och dimensioner. Det finns även mycket död ved i olika 
dimensioner och nedbrytningsstadier. Sammantaget ger detta goda 
förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och bland djur. Många 
arter är helt beroende av naturskogens biologiska strukturer för att kunna 
överleva. Påträffade arter är bland annat de rödlistade arterna ullticka, 
rynkskinn, rosenticka, aspfjädermossa, violettgrå tagellav, aspgelélav och de 
hotade isabellporing och gräddporing.  

I dag finns endast få områden med naturskog. Skyddet av skogen i 
Korantberget är därför ett led i bevarandet av biologisk mångfald.  

I området har flera nyckelbiotoper hittats och beskrivits. 

 
Natura 2000 
Natura 2000 är instiftat av EU och baseras på de två lagtexterna 
Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Korantberget är utpekat som särskilt 
bevarandeområde enligt Habitatdirektivet. Syftet med Natura 2000-området 
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SE0620290 Korantberget är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
följande naturtyper: 

• Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 
gungflyn (kod 7140) 

• Västlig taiga (kod 9010, prioriterad naturtyp) 
• Dystrofa sjöar och småvatten (kod 3160) 

 

Miljömål 
Utifrån regeringens proposition 2000/01:130 tog riksdagen i november 2001 
beslut om generations- och delmål för 14 av de 15 miljökvalitetsmål som 
tidigare antagits av riksdagen. Ett av dessa nationella miljökvalitetsmål heter 
Levande skogar och har ett delmål som säger att ytterligare 320 000  ha 
skyddsvärd skogsmark i landet ska skyddas som naturreservat till år 2010, 
räknat från 1998.  
 
Detta beslut om att skydda Korantbergets naturreservat bidrar till att 
uppfylla Levande skogar.  
 

Motiv för bildande av naturreservat 
 
Skyddsform 
Hotet mot ett sådant här område är främst skogsbruk och byggande av 
skogsbilvägar, varför ett skydd mot dessa verksamheter bedömts som 
viktigt.  
 
Områdets naturvärden är sådana att de kräver ett omfattande och långsiktigt 
skydd för att bevaras och utvecklas. Detta skyddsbehov kan bäst tillgodoses 
genom bildande av naturreservat. Därtill är området så stort att naturreservat 
är det enda lämpliga.  
 
Beslutet följer de riktlinjer som gäller för Länsstyrelsens prioritering av 
områdesskydd. 
 
Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 
Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer 
pågående markanvändning att avsevärt försvåras. Länsstyrelsen bedömer att 
områdets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av 
naturreservat. Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och 
värden. De är främst avsedda att begränsa skador på mark samt växt- och 
djurliv. Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet 
med 7 kap 25 § miljöbalken finner Länsstyrelsen att föreskrifterna inte går 
längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 
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Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna för mark och 
vattenområden enligt 3 kap. miljöbalken 
 

Planeringsbakgrund 
 
Enligt kommunens översiktsplan ingår naturreservatet i  ”Skogsområden och 
övriga mark- och vattenområden”. Länsstyrelsen bedömer att naturreservatet 
inte motverkar intentionerna i översiktsplanen. 
 
Området är utpekat som Natura 2000-område enligt 7 kap 28 § miljöbalken. 
Fastställandedatum för aktuell bevarandeplan är 2005-08-12. 
 

Reservatsföreskrifter 
För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter skall gälla. Föreskrifterna gäller utöver vad som gäller 
enligt lag eller annan författning.  
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet och som anges i skötselplanen. Detsamma gäller för 
uppföljning av kvalitetsmål som angetts. Föreskrifterna ska heller inte vara 
hinder för normalt underhåll av vägar.  
 
A Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden. 
 
Det är förbjudet att inom reservatet 
 
1. gräva, schakta, dika, dämma, anordna upplag eller på något sätt    
   skada/påverka mark och vatten  
 
2. avverka skog och utföra skogsvårdande åtgärd samt att upparbeta och ta  
   bort dött träd eller vindfälle  
 
3.  gödsla, sprida aska eller använda bekämpningsmedel 
 
4. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och  
  snötäckt mark, med följande undantag 
- Transportera ut älg, björn, större hjortdjur och vildsvin med fordon som 
inte ger skador på mark eller vegetation.    
 
5. plantera in växter eller djur 
 
6. anlägga mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, mast eller annan  
    anläggning 

 
7. bedriva jakt med fälla och snara med följande undantag: 
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  - Jakt med minkfällor är tillåtet 
 
8. uppföra jakttorn och jaktpass med följande undantag  
- Jaktpass av naturmaterial får uppföras – men sikt- eller skjutgator får    
     inte röjas. 
- Jaktpass, jaktgränser e.dyl. får endast markeras tillfälligt vid jakt. 
 
9.  upplåta korttidsjakt inom naturreservatet 

 
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 
10. sprida kalk  
 
 

B Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång. 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet: 
 
1.utmärkning av reservatet, uppsättning av informationstavlor, anläggning 

och underhåll av vandringsleder, parkeringar och andra anläggningar för 
friluftslivets behov. 

 
 2. skötsel enligt skötselplanen. 

 
 3 undersökningar för uppföljning av skötselplanen och reservatets syfte.   

 
 
C Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 
inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet. 
 
Föreskrifterna under punkten C gäller även fastighetsägare och innehavare 
av särskild rätt till fastighet när de inte utnyttjar sin rätt att bruka fastigheten. 
 

Det är förbjudet inom reservatet att:  

1. skada växande eller döda – stående eller omkullfallna - träd och buskar 

2.  framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och                

     snötäckt mark 

 

Utan Länsstyrelsens tillstånd: 

3. genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller 
återkommande organiserade arrangemang.  

4. gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller 
samla in djur (tex insekter) 
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Motiv till föreskrifter, undantag mm 
 
I punkterna A1; A4; A5; A6; C1; C2; C3 och C4 förbjuds sådana aktiviteter 
som kan störa den naturliga utvecklingen hos vegetationstyper och 
naturskogens växter och djur. A4 och C2 reglerar terrängkörning. 
Terrängkörning med motordrivna fordon ger vegetations- och markskador, 
särskilt om tunga fordon används eller om körning sker i våtmarker, vilket 
skadar den biologiska mångfalden och minskar upplevelsen av ett orört 
område. Förbränningsmotordrivna fordon orsakar även buller och 
avgasutsläpp, vilket stör både friluftsliv och djurlivet. Undantag för 
uttransport av älg, björn, större hjortvilt och vildsvin bedöms kunna ske med 
fordon som inte skadar den biologiska mångfalden samtidigt som 
omfattningen är så begränsad att friluftslivet, vid avvägning mot 
jaktintresset, får tåla eventuella störningar. De undantagna djuren 
överensstämmer med de som också undantas i terrängkörningslagen. För att 
minimera skador på mark och vegetation är det viktigt att körning begränsas 
till torra eller frusna marker.  
 
I punkt A2 förbjuds alla former av avverkningar och skogsskötselåtgärder, 
vilket är en förutsättning för att områdets värden ska bibehållas. Denna 
föreskrift innebär att bestämmelserna i skogsvårdslagen och Skogsstyrelsens 
föreskrifter om bekämpning av skadeinsekter och tillvaratagande av skadad 
skog ej ska gälla inom naturreservatet. Uppkommer insektskador på skog i 
anslutning till naturreservatet som en följd av att åtgärder för 
insektsbekämpning inte vidtagits inom reservatet ska frågan om ersättning 
bedömas enligt skadeståndsrättsliga regler. 
 
Punkt A7 förbjuder jakt med fällor och snara. Jakt med fällor bedöms ej vara 
av samma starka intresse som annan jakt, utan bedrivs främst i 
beståndsreglerande syfte. Utgångspunkten bör därför vara att endast tillåta 
jakt med fällor om det finns skäl att reglera specifika arter. Utestående fällor 
minskar också upplevelsen av ett ”orört” område och kan upplevas negativt 
av friluftslivet. Undantag för minkfällor medges för att minkjakt är 
motiverad ur naturskyddssynpunkt och att fällfångst är den enda realistiska 
jaktmetoden. Även slagfällor är tillåtna vid minkjakt eftersom 
naturvårdsnyttan bedöms större än risken att enstaka individer av andra arter 
dödas. 
Punkten A8 reglerar bla. jaktpass och dess utseende. Taköverbyggnad får 
under jakten bestå av en presenning men denna får ej permanent vara kvar i 
skogen. 
Punkten A9 tar upp former av nyttjanderättsavtal gällande jakt. Jaktutövarna 
inom naturreservatet ska ha en ingående kunskap om områdets 
naturvärden/skyddsbehov och vilka hänsyn som behövs vad gäller bl.a 
jaktens omfattning och utövning. Jaktgäster accepteras endast om de 
medföljer nyttjanderättsinnehavare – d v s de ska bedriva jakt tillsammans. 
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Ärendets handläggning 
 
I mitten av 1990-talet inventerades området med avseende på 
nyckelbiotoper. I det nordostligaste hörnet fann man en nyckelbiotop med 
rikligt med död ved, grova träd och lågor. I området hittades även objekt 
med höga naturvärden (en klass lägre än nyckelbiotop ur biologisk 
synvinkel). På Bergviks mark (då Stora Skog) inventerades också 
naturvärden och en nyckelbiotop upptäcktes. 
 
Ett par gånger under perioden 1997-2000 så gör SNFs (Sveriges 
Naturskydds Förening) skogsgrupp en skrivelse till Länsstyrelsen där de 
begär att Länsstyrelsen ska bilda naturreservat av bland annat Korantberget.  
I samband med dessa skrivelser skickade Länsstyrelsen remiss till berörda 
(Stora Skog, Skogsvårdsstyrelsen SVS och Leksands kommun). I remissvar 
skrev SVS att Stora Skog kunde tillgodose värdena själva medan Leksands 
kommun menade att ett naturreservat skulle bildas. Ett flertal samråd 
genomfördes med Stora Skog kring området där olika förslag på lösningar 
kring naturvårdsfrågan diskuterades. Länsstyrelsen var vid flera tillfällen 
under denna tid på plats och bedömde området.  
 
Under 2002 föreslogs området att ingå i nätverket Natura 2000. 
Stora/Bergvik önskade då att området köptes av staten samtidigt som en 
större uppgörelse med markåtkomst var på gång med bolaget. 
Objektet Korantberget godkändes som naturreservatsobjekt av 
Naturvårdsverket november 2005 . Under vintern 2005/06 lades uppdrag på 
konsulten SVEFA att värdera och förhandla om inköp alternativt intrång av 
marken i området. Kort därefter köptes mark av Bergvik skog, som ägde 
större delen av området. I samband med värderingen i fält upptäcktes 
ytterligare ett skifte inom området. Markägarna till denna fastighet fick 
under vintern 2006 information om planerna på ett reservat. Det privata 
skiftet är en samfällighet där delar i dagsläget är inlösta av staten. Det 
återstår i nuläget ca 27 % av samfälligheten där markåtkomsten inte är löst. 
Förhandling fortsätter.  
 
I juli 2007 skickades ett förslag på beslut ut på remiss. Jägareförbundet har 
önskat en del förtydliganden kring vissa formuleringar om jakt, vilket också 
justerats i denna version. Leksands kommun, Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden tillstyrker att naturreservatet bildas. SGU liksom 
Bergvik har inkommit med yttrande och har inget att invända i ärendet.  
 

Upplysningar 
 
Andra föreskrifter som gäller för området 
Enligt miljöbalken krävs tillstånd att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000 område 
(miljöbalken 7 kap 28a §). I områden som innehåller prioriterade arter eller 
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prioriterade livsmiljöer får tillstånd bara ges av vissa speciellt preciserade 
skäl och efter regeringens tillåtelse. 
 
Dispens från föreskrifter mm 
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 7 § 
miljöbalken medge tillstånd eller dispens från meddelade föreskrifter för 
naturreservatet.  
 
För den del av naturreservatet som ingår i Natura 2000 gäller särskilda 
bestämmelser för tillstånd enligt miljöbalken 7 kap 28 §.  

 
Ersättningstalan 
Förhandling om ersättning pågår mellan staten och sakägarna. Reglerna för 
sådan ersättning återfinns i 31 kap. 4, 5 och 13 § miljöbalken. Av 31 kap. 13 
§ framgår att sakägare under de förutsättningar som där anges måste väcka 
talan hos miljödomstolen inom ett år från det att beslutet vunnit laga kraft 
för att inte förlora sin rätt till ersättning. 
 
Kungörelse 
Beslutet ska kungöras enligt vad som anges i 27 § förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken mm. Beslutet delges också berörda 
sakägare. 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft omedelbart, även 
om beslutet överklagas.  
 
 
Överklagan 
Beslutet kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 4 
(formulär 6). 
 
 
Beslutande 
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Maria Norrfalk 
 
 
I den slutliga handläggningen deltog även jurist Gunilla Garbergs, 
samhällsplanerare Frida Rotberger, antikvarie Tommy Nyberg, t.f 
funktionssamordnare Jemt Anna Eriksson och naturskyddshandläggare 
Henny Sahlin, den sistnämnde föredragande. 
 
 
 
Maria Norrfalk 
 
 
 
     Henny Sahlin 
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Bilagor: 
Bilaga 1 Översiktskarta 
Bilaga 2 Beslutskarta 
Bilaga 3 Skötselplan 
Bilaga 4 Hur man överklagar 
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     Bilaga 3 
 
 

 
 
SKÖTSELPLAN FÖR KORANTBERGETS NATURRESERVAT 
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BESKRIVNINGSDEL 

1 Beskrivning av området 

1.1 Administrativ data 
Namn Korantbergets naturreservat 
Objektnummer DOS id: 1001448  

RegDOS: 
NV reg: 

Natura 2000-beteckning SE0620290 
Län Dalarnas län 
Kommun Leksand kommun 
Markslag: (Uppdelning enl KNAS) 

 
Granskog 

Varav Gransumpskog 
Tallskog 

Barrblandskog 
Hygge och ungskog 

Våtmark 
Sötvatten 

 
Total areal 

(Arealer enl beståndsdata från värdering) 
 
67 ha 
21 ha 
30,7 ha 
72,3 ha 
21,3 ha 
13 ha 
1,9 ha 
 
211 ha 

Naturtyper enl art och 
habitatdirektivet: 

 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 

 
7140 Öppna svagt välvda mossar, 
fattiga och intermediära kärr och 

gungflyn 
 

 9010 Västlig taiga 
 
Arealer enl bevarandeplan fastställd 
050812  

 
 
 
2 ha 
 
10,3 ha 
 
 
 
170 ha 

Bebyggelser och anläggningar 
 

Vägar 

1.2 Beskrivning av området 
 
1.2.1 Geovetenskap 
Området ligger i ett landskap där formen är en vågig bergkullterräng med 
mjukt formade bergshöjder och markanta dalsystem däremellan.  
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Hydrologi och vattenkvalitet 
Flera bäckar rinner genom området. I sydost finns en tjärn. Både bäcken i 
väster och i nordost varierar något i storlek och breder ut sig till mindre 
myrmarker. Runt Betlehemstjärnen finns också några mindre våtmarker. 
 
1.2.2 Biologi 
Korantberget ligger i Leksands kommuns nordöstra hörn. Området placerar 
sig centralt inom värdetrakten Granåsen som visar sig ha uthållig tillgång på 
gran- och lövskogsmiljöer. 
Höjderna i området når cirka 330 m ö h. Områdets dominerande bergsrygg är 
orienterad i nord-sydlig riktning, i områdets nordligaste del sträcker sig en 
sydostvänd sluttning. I sluttningarna växer senvuxen skog med inslag av 
lövsumpskog men även rikare partier av granskog finns. Skogen är 
dimensionshuggen men en stor mängd naturskogsstrukturer finns kvar, som 
brandspår och död ved. Dimensionshuggningen tillsammans med naturliga 
successioner har skapat en delvis luckig skog, en typisk så kallad bondskog. 
Påträffade arter är bland annat de rödlistade arterna ullticka, rynkskinn, 
rosenticka, aspfjädermossa, violettgrå tagellav, aspgelelav och de hotade 
isabellporing och gräddporing.  
I de biologiskt värdefullaste delarna av området finns hög andel död ved och 
insektsfaunan är troligen rik av vedlevande arter. 
Längs en bäck i området är fältskiktets kärlväxtflora rik med arter som tolta, 
skogsvicker, korallrot och orkidéerna tvåblad, knärot och spindelblomster. I 
sydost ligger den lilla tjärnen Betlehemstjärnen. Området inkluderar även 
några myrmarker. 
 
 
På följande sida finns en naturtypskarta. Av den framgår att det finns en 
variation i naturtyper i området. Från myr och sumpig granskog i svackorna 
till tallskog av ristyp främst på höjderna. Barrblandskogen dominerar i 
området. 
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Naturtypskarta 
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Natura 2000 
Natura 2000 är instiftat av EU och baseras på de två lagtexterna 
Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Korantberget är utpekat som särskilt 
bevarandeområde enligt Habitatdirektivet. Syftet med Natura 2000-området 
SE0620290 Korantberget är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
följande naturtyper: 
• Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn      
        (kod 7140) 
• Västlig taiga (kod 9010, prioriterad naturtyp) 
•  Dystrofa sjöar och småvatten (kod 3160) 
 
 

 
Kartan visar Natura 2000 området jämfört med naturreservatet. 
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Arter funna i området 
 
Art Vetenskapligt namn Kategori 
Mossor   
Aspfjädermossa Neckera pennata NT, S 
Terpentinmossa Geocalyx graveolens S, LH 
Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum NT, S 
Skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii NT, S 
   
Lavar   
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT, S 
Skuggblåslav Hypogymnia vittata LH 
Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri S 
Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT, S 
Kvistspiklav Phaeocalicium spp  S, LH 
Liten spiklav Calicium parvum S, LH 
Aspgelélav Collema subnigrescens NT, S 
Lunglav Lobaria pulmonaria NT, S 
Solfjäderlav Cheiromycina flabelliformis NT  
   
Kärlväxter   
Tvåblad Listera ovata S 
Korallrot Corallorhiza trifida S 
Knärot Goodyera repens S 
Spindelblomster Listera cordata S 
   
Svampar   
Ullticka Phellinus ferrugineofuscus S, LH 
Rynkskinn Phlebia centrifuga NT, S 
Rosenticka Fomitopsis rosea NT, S 
Stjärntagging Asterodon ferruginosus NT, S 
Gränsticka Phellinus nigrolimitatus NT, S 
Gräddporing Skeletocutis lenis VU, S 
Isabellporing Anomoporia bombycina EN  
Gulporing Junghuhnia luteoalba NT 

 
Tabell över artförekomst av rödlistade, signalarter och Natura 2000-arter. 
 
Kategori: 
1 Rödlistade arter enligt ArtDatabanken 2005. (RE)Försvunnen, (CR) Akut hotad, 
(EN) Starkt hotad, (VU) Sårbar, (NT) Missgynnad, (DD) Kunskapsbrist. 
2 Signalarter enligt Skogsvårdsstyrelsen(S) 
3 Arter i habitatdirektivet och fågeldirektivet (EU).  
4 Regionalt hotad art (LH) 
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Karta med biologisk funktionsindelning 

 
Funktionsindelning är gjort enligt Naturvårdsverkets riktlinjer 
 
 
1.2.3 Kulturhistoria 
Korantberget ligger i ostligaste utkanten av Leksands kommun. Området 
ligger i ett typiskt gränsland, långt från tättbebyggda städer och byar.   
I själva reservatet har inga fornlämningar noterats, dock finns kulturlämningar 
tex i form av en äldre, numera raserad, timrad lada.  
Inte så långt från reservatet finns två stycken fäbodar, dels Gerbodarna 
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(Gärsbodarna) i sydväst och dels Ungsjöbodarna i nordost. Den tidigare av 
dem har belägg från 1730-tal och det finns byggnader kvar än idag, den senare 
har troligen funnits under en kortare tid under 1800-talet.  
Av dessa fakta så kan man dra slutsatsen att området vid Korantberget 
säkerligen varit betat med kreatur från fäbodarna.   
 
1.2.4 Friluftsliv 
Eftersom området ligger relativt långt bort från allfartsvägarna så finns idag 
inget större friluftsliv i detta område. Det finns dock en potential dels för att 
området är ett trevligt område att ströva i och dels för att flera skyddade 
områden finns och/eller planeras i området. Fler personer kommer 
förhoppningsvis att hitta ut till dessa områden.  
Idag finns inga anläggningar för friluftslivet i området. 
 

1.3 Historisk och nuvarande markanvändning 
Skogsmark 
Skogen i Korantberget har mänsklig påverkan genom exempelvis 
plockhuggning och skogsbete men den har aldrig omfattats av större 
kalavverkningar. Området hyser för naturtypen typiska arter som är beroende 
av förekomst av död ved i olika successionsstadier. Skogen har tidigare 
brunnit men det är troligen länge sedan då endast rester från branden finns på 
äldre stubbar. 
Under senare tid har en granifiering av området påbörjats och skogen är tätare 
idag än tidigare. 
 
Jakt, fiske och övriga fritidsaktiviteter 
 
Jakt bedrivs i området, området ingår i Rättviks Södra Viltvårdsområde. Fiske 
bedrivs eventuellt i mindre omfattning. Områdets ingår i Fiskesamfälligheten 
Söder Bergsäng FS:3. 
 
Friluftsliv som bygger på allemansrätten ska kunna bedrivas i reservatet.  
 

1.4 Källförteckning  
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Leksands kulturnämnd. 



   

BESLUT 20 (20) 
  
2007-11-19 511-14382-05 

 
 

 

• Berggrundskartan 14F Rättvik SO, Sveriges geologiska undersökning serie 
Ai nr 49 

PLANDEL 

2.1 Syfte med naturreservatet 
 
Syfte med reservatet 
Bevara biologisk mångfald 
Syftet med Korantbergets naturreservat är att bevara de värdefulla 
livsmiljöerna i boreal naturskogsartad skog samt därtill hörande vatten och 
våtmarker. Dessutom skydda de typiska växt- och djursamhällen som är 
karaktäristiska för dessa livsmiljöer i denna del av Dalarna. De skyddsvärda 
arter som finns i området samt de typiska strukturerna död ved och äldre träd 
ska ha gynnsamt tillstånd. 
 
Naturreservatet omfattar natur som ingår i det europeiska nätverket Natura 
2000 som upprättats med ledning av direktiv från EU. Följande Natura 2000 
habitat är anmälda och upptagna i bevarandeplan, Dystrofa sjöar och vatten 
(3160), Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 
gungflyn (7140) och Västlig taiga (9010). Samtliga ska skyddas och ha en 
gynnsam bevarandestatus.  
 
Tillgodose behov av områden för friluftslivet 
Underlätta friluftsliv baserat på allemansrätten 
 

2.2 Prioritering mellan bevarandevärden 
Övergripande skötselprioriteringar 
 
I området bör bevarandet och ökandet av den biologiska mångfalden 
prioriteras, friluftsliv kommer i andra hand. Icke motorburet friluftsliv ska 
prioriteras framför motorburet 
 

2.3 Skötselområden med kvalitetsmål och åtgärder 
Reservatet är indelat i 4 skötselområden,  
1. Äldre skogar ca 170 ha  
2. Ungskogar ca 21,5 ha  
3. Sjöar, vattendrag och våtmarker 
4. Friluftsliv 
 
Skötselområde 2-4 är markerad på skötselkarta (sist i planen). 
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Skötselområde 1: Äldre skogar ca 170 ha 
Beskrivning 
En större del av naturreservatet består av äldre skog. Barrblandskogen 
dominerar, men både ren tallskog och granskog finns. Skogen har fortfarande 
spår av brand, men granen har ökat till följd av utebliven brandpåverkan.  
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
• *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, knärot, linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, 
ögonpyrola, tallört, grönpyrola, lappranunkel, hallon. )  

  
*indikerar att målet är hämtat från områdets bevarandeplan. Målen är inte alltid fullständiga 
pga kunskapsbrist. 
 
Skötselåtgärder 
Fri utveckling. Inga planerade skötselåtgärder i nuläget.  
I framtiden bör naturvårdsbränning i området inte uteslutas. I dagsläget är 
området inte prioriterat av olika skäl. I skötselområdet finns inslag av äldre 
lövträd som successivt skuggas ut av gran. Eventuellt bör skötselåtgärder i 
form av ringbarkning eller liknande göras för att förlänga levnaden av dessa 
lövträd och för att möjliggöra föryngring.  
 
Skötselområde 2 Ungskog och hyggen ca 21, 5 ha  
Beskrivning 
Relativt nyligen avverkade skiften. Till största delen naturlig föryngring. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus 
Det är gynnsamt tillstånd när följande kvalitetsmål är uppnådda: 
• Skogen har sådana biologiska kvalitéer så att de kan klassas som 
värdekärna 

 
Skötselåtgärder 
Inga planerade. Områdena bör inventeras och utvärderas om 10-15 år med 
anledning av ev skötselåtgärder. Lövträd ska gynnas.  
 
Skötselområde 3: Sjöar, vattendrag och våtmarker 
Beskrivning 
I området finns vattendrag och våtmarker som påverkar områdets karaktär. 
Vattendragen är relativt små skogsbäckar, några är gamla diken. 
Betlehemstjärnen ligger i sydost. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus 
Målen är indelade efter Natura 2000 naturtyp. 
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3160 Dystrofa sjöar och småvatten 

• *Arealen dystrofa sjöar och småvatten ska bibehållas eller öka. 
• *Täckningsgrad av täta bladvassbestånd på gungflyn är högst x %. 
• *Minst x av de typiska arterna finns i området. 

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

• *Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas eller öka.  
• *Täta (mer än 50 % täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna 

blåtåtel, vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• *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.  

 
*indikerar att målet är hämtat från områdets bevarandeplan. Målen är inte alltid fullständiga 
pga kunskapsbrist. 
 
Skötselåtgärder 
Fri utveckling om inte Natura 2000 målen och utvärderingen kommer fram till 
annat. 
 
Skötselområde 4 Friluftsliv 
Beskrivning 
Idag bedrivs inte friluftsliv i någon större omfattning i området. Eftersom inga 
anlagda stigar finns så ger det en viss vildmarkskänsla att vandra i området.   
 
Skötselåtgärder 
Initialåtgärder 
• Tydliggöra entréer till området (markerade med i på skötselplanekartan) 

genom att ta fram informationsskylt och sätta upp vid entréerna.  
• Ta fram informationsbroschyr 
• Gränsmarkering 
• Sätta upp vägvisning vid de sista avtagsvägarna mot entréerna.  
• Utreda om en stig bör anläggas i området 

 
Löpande skötsel 
• Underhåll av gränser och skyltar 
• Underhåll av entréer så att parkering med ett fåtal bilar är möjligt 
• Underhåll av ev. stig 
 

2.4 Jakt och fiske 
Det finns restriktioner i hur jaktpass och siktgator får hanteras. 
Det är förbjudet att uppföra jakttorn och jaktpass med följande undantag:  
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1. Jaktpass av naturmaterial får uppföras – men sikt- eller skjutgator får inte 
röjas. 2. Jaktpass, jaktgränser e.dyl. får endast markeras tillfälligt vid jakt. 
 
3 Dokumentation och uppföljning 
 
Dokumentation 
Förvaltaren ansvarar för att väl dokumentera alla nyskapande åtgärder och 
restaureringar. Förvaltaren ska även dokumentera underhållsåtgärder samt 
tillsyn av friluftsanläggningar. 
 
Uppföljning 
 
Kvalitetsmål 
Uppföljning av de kvalitetsmål som angetts i skötselplan ska göras som 
underlag för utvärdering av om syftet med reservatet uppnås. Uppföljningen 
genomförs av Länsstyrelsen (av nuvarande funktionen för områdesskydd).  
Uppföljning inom ramen för Natura 2000 kommer att ge vägledning om 
ytterligare bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus. 
 
Uppföljning av kvalitetsmål i bevarandeplaner utförs av Länsstyrelsen inom 
ramen för uppföljning av skyddad natur vilket omfattar ett urval reservat med 
olika naturtyper, men kan även utföras inom ramen för uppföljning av 
kvalitetsmål i skötselplaner. 
 
Övriga skötselåtgärder 
Förvaltaren ansvarar för att följa upp genomförda skötselåtgärder.   
 
4 Revidering av skötselplanen  
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen indikerar att 
behov finns, eller om skötselplanen i övrigt är inaktuell.  
 
5 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
 

Skötselåtgärd När Var  Prioritet 
 

Finansiering 

Informationsskylt 2008 Entréer 1 Reservatsanslag 
Gränsmarkering 2008  1 Reservatsanslag 
Vägvisning  2008 Sista 

avtagsvägarna 
mot entréerna 

1 Reservatsanslag 

Röjning stigar Utvärderas 
senare 

 2 Reservatsanslag 

Uppföljning av 
skötselåtgärder 

Vid 
genomförd 
skötsel 

Aktuellt 
område 

1 Reservatsanslag 

Uppföljning av 
kvalitetsmål 

 Hela 
reservatet 

1 Anslag för 
uppföljning 
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Skötselplanekarta
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     Bilaga 4 
 

Hur man överklagar hos Regeringen 
 
Om Ni vill överklaga skall Ni skriva till Regeringen. Dock skickas eller lämnas 
skrivelsen till Länsstyrelsen, 791 84 FALUN, som måste ha fått Ert överklagande 
inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte 
tas upp till prövning. 
 
I skrivelsen skall Ni tala om 
 
* vilket beslut som Ni överklagar, till exempel genom att ange ärendets 

diarienummer (dnr), 
 
* varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt, 
 
* hur Ni vill att beslutet skall ändras. 
 
Ni skall även ange 
 
* Ert namn samt postadress och telefonnummer. 
 
Skrivelsen skall vara undertecknad av Er. Om Ni anlitar ombud kan i stället 
ombudet underteckna skrivelsen. I så fall skall fullmakt för ombudet sändas med. 
 
Handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt bör skickas med 
skrivelsen. 
 
Överklagandet prövas av Regeringen. Om Länsstyrelsen inte ändrar sitt beslut som 
Ni begär och om Er skrivelse kommit in i rätt tid kommer den att sändas över till 
Miljödepartementet.  
 
Om Ni behöver fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till 
Länsstyrelsen, telefon 023-810 00. 
 
 
 
 
 
 Formulär 6 

 


