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Namn: Korpimäki 

Områdeskod: SE0620046 

Områdestyp/status: SCI 

Kommun: Orsa 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 599 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha)  % av yta 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och  

intermediära kärr och gungflyn 30 5 
9010 *Västlig taiga 476 79,5 
9050 Örtrik granskog 90 15 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 1,5 0,25 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade. 
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Beskrivning av området 
Korpimäki, även kallat korpmäck, är ett utpräglat granberg och med sina 732 m det 
högsta berget i Orsa kommun. Därifrån är utsikten storslagen. Berget ligger som en 
kilometerbred och 4 km lång limpa i nordsydlig riktning. När man färdas längs 
skogsvägen på östra sidan öppnar sig över myrarna en unik vy mot bergets långa, 
branta och helt ohuggna, svarta gransluttning. (Länsstyrelsen 1999) 
 
Särskilt längs den smala topplatån har skogen en utpräglad höjdlägeskaraktär med 
magra förhållande, smalgreniga granar och mycket hög frekvens av toppbrott p.g.a 
snötrycket. Där står också enstaka gammeltallar. Östsluttningen är bördig och 
skogen grov tack vare översilande vatten. Längre ner i sluttningen blir skogen mer 
påverkad av tidigare skogsbruk. Västsidan är magrare och trivialare. Området direkt 
väster om området bildar en skarp kontrast genom att det blev starkt omvandlat 
innan hyggesplöjningen avskaffades som skogsbruksmetod. (Länsstyrelsen 1999) 
 
Längst i söder ingår norra delen av Nyslogberget, som har karaktär av s.k vard och 
nästan saknar skog på toppen. En kort U-formad och fuktig dalsänka, kallad 
Lapporten, skiljer de båda bergen åt. (Länsstyrelsen 1999) 
 
Korpimäki ingår som en viktig del i ett system av skyddade naturskogar med 
Koppången, Österåberget och Tjåberget som närmaste grannar. (Länsstyrelsen 
1999) 
 
En hel rad hotade och sällsynta arter har påträffats vid Korpimäki, främst lavar och 
vedsvampar. Exempel är långskägg, stiftgelélav, lunglav, skrovellav, ostticka, 
rynkskinn och rosenticka. (Länsstyrelsen 1999) 
 
Området fyller också kraven för "storskogsfaunan" med ugglor, rovfåglar, 
hackspettar, lavskrika, tallbit och björn. (Länsstyrelsen 1999) 

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. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål 
9010 Västlig taiga  • Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka (varav x ha 

tallskog).  
• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot 

omkring 1/5. 
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• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 
av provytorna 

9050 Örtrik granskog  • Arealen örtrik granskog ska bibehållas eller öka 
• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot 

omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 

av provytorna 
3160 Dystrofa sjöar och 
småvatten 

• Arealen dystrofa sjöar och småvatten ska bibehållas.  
• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd på gungflyn är högst 

x %. 
• Minst två av de typiska fågelarterna (arter som finns i 

objektet) ska häcka i objektet. 
7140 Öppna svagt välvda 
mossar intermediära kärr och 
gungflyn 

• Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas. 
• 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 ska förekomma i minst x 
% av provytorna. 

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 2003, 2003a-c). 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Nedanför Orsas högsta berg Korpmäck, 731 m ö h, ligger en liten tjärn som omges 
av gungflyartade mjukmattekärr, bevuxna med flaskstarr. Myren sluttar ganska 
kraftigt åt söder och soligena fastmattor uppträder här. I Korpmäcks nederdelar 
tränger vatten fram och skapar branta backkärr. En hel del träd finns på myren och 
längs Öradtjärnsbäcken finns en bård av framför allt björk. Området är beläget på 
kvarsitberggrund vilket gör floran artfattig. (Rafstedt 1990) 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr,  
dystarr, flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung 
och tuvsäv. 
 
9010 *Västlig taiga 
Skogen domineras av gran som speciellt på topplatån har höjdlägesprägel. Den är 
klenvuxen och ofta toppbruten. Enstaka björk och rönn ingår i bestånden. På 
topplatån där skogen delvis är luckig, finns inslag av äldre tall. Den äldsta borrade 
tallen var 270 år. I nedre delarna av östluten finns yngre tall och föryngring av både 
tall och gran. Flera av granarna på topplatån har åldrar över 250 år. Den äldsta 
borrade granen var cirka 265 år. Grovlekar på 40-50 cm och höjder på 12-15 meter 
är vanliga. Endast på topplatån finns lågor och torrträd i nämnvärd omfattning. I 
västluten blir granen grövre och längre. Skogstypen är av frisk ristyp med inslag av 
torr ristyp på platån. Humuslagret är ofta tjockt. (Lundqvist 1997). 
 
Brandspår i form av kolrester i brutna stubbar sågs endast i den nedre delen av 
östluten. Inga eller mycket få spår av avverkning förekommer på topplatån. Enstaka 
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tallstubbar finns söder om toppen och stubbar av gran finns efter en svag 
genomhuggning på norra delen av platån. I övrigt är sluttningarna måttligt till 
relativt hårt genomhuggna. Några träd har också avverkats på själva toppen i 
samband med mätningsarbeten. (Lundqvist 1997). 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
C. naturlig, gammal blandskog  
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 
 
9050 Örtrik granskog 
Östsluttningen är bördig och skogen grov tack vare översilande vatten. 
 
Karaktärsarter: vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, 
skogsnäva, guckusko, skogsknipprot. 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Nedanför Orsas högsta berg Korpmäck, 731 m ö h, ligger en liten tjärn som omges 
av gungflyartade mjukmattekärr, bevuxna med flaskstarr (Länsstyrelsen 1999) 
 
Karaktärsarter: Dvärgbläddra, vitag, gäddnate, brunag, dvärgigelknopp, vitmossor, 
vit näckros, nordnäckros, flaskstarr, trådstarr, sileshår-arter. 

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 2003, 2003a-c). 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande ingrepp i form av dikning, byggande av skogsbilvägar 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 torvbildning samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning 
i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på 
habitatet.  
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan också 
förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom 
anläggningsarbetet. 
 
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstöras.  
 
Torvbrytning är ett hot mot habitatet i stort idag då det finns en risk för att 
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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. 
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i eller i anslutning till 
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. 
 
Igenväxning av habitatet p.g.a. markavvattning och kvävedeposition kan  
innebära att proportionerna mellan olika arter i botten och fältskikt allvarligt 
förändras och på sikt kan habitatet övergå till skogbevuxen myr (91D0). 
 
9010 *Västlig taiga 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick och skulle 
påverkas mycket negativt av skogsbruksåtgärder i eller i direkt anslutning till 
objektet. Det 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 skötselplan.)  
 
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 genom att fragmentera 
området samt förstöra hydrologin i området. 
 
9050 Örtrik granskog 
Följande verksamhet, i eller direkt anslutning till habitatet, som kan utgöra ett hot 
mot dess gynnsamma bevarandestatus; alla former av produktionsskogsbruk då ett 
större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra hydrologin, samt leda till 
uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtypen. Exempel på 
skadliga skogsbruksåtgärder är avverkningar, markberedning, dikning, 
dikesrensning, vägbyggen och annat som kan förändra hydrologin och hydrokemin 
negativt vilket leder till konsekvenser för vegetation samt torvbildning och 
torvnedbrytning.  
 
Där naturtypen utgörs av glest bevuxen myr utgör även plantering i anslutning till 
objektet ett hot mot naturtypens gynnsamma bevarandestatus.  
 
Torvutvinning i objektet eller i intilliggande öppna myrar, ingrepp i kringliggande 
vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i ett vattendrag kan skada 
naturtypen. Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i, eller angränsning till 
objektet kan skada genom luftburen deposition eller genom att vatten som försörjer 
objektet fått ändrad hydrokemi uppströms.  
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Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada objektet, 
antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Naturtypen kan hotas av skogsbruk i närområdet. Slutavverkningar, markavvattning 
och skyddsdikning i tillrinningsområdet ökar avrinningen och därmed risken för 
erosion och läckage av bland annat humusämnen och partiklar. Detta kan medföra 
grumling och igenslamning av bottnar.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena är inte förenligt med rationellt skogsbruk. Området är 
därför skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar området från alla 
typer av exploatering. För närvarande behövs inga ytterligare åtgärder för att 
skydda områdets naturvärden. 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. 

 

 

 

 

 



 Korpimäki 
 Natura 2000 kod SE0620046 
 Diarienr: 511-3522-06 
 Fastställd: 2007-01-22 
 

 7 

Referenser 

Bratt, L 1991, opubl. Korpmäck – översiktlig naturinventering med förslag till skydd 
och avgränsning. Stencil Länsstyrelsen Dalarna. 

Lundqvist, R 1997. Dalarnas urskogar. Länsstyrelsen i Dalarnas län, 
miljövårdsenheten. Rapport nr 1997:4. 

Länsstyrelsen 2005. Opublicerat. Hotflex – databas för rödlistade arter. Länsstyrelsen i 
Dalarna. 

Naturvårdsverket 2005. Beslut om definitioner för naturtyper. 2005-06-21 

Naturvårdsverket 2003a. 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 
gungflyn. Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-05-22 

Naturvårdsverket 2003c. 9010 *Västlig taiga. Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 
2003-02-13 

Naturvårdsverket 2003a. 9050 Örtrika näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ.  
Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-07-07 

Naturvårdsverket 2003f. 3160 Dystrofa sjöar och småvatten. Natura 2000, Art- och naturtypsvisa 
vägledningar. 2003-06-06 

Rafstedt T, Bratt L, 1990. Våtmarker i Kopparbergs län. Miljövårdsenheten 1990:2. Länsstyrelsen 
i Kopparbergs län. Falun. 

Länsstyrelsen Dalarna. 1999 Naturreservatet Korpimäki, Beslut 1999-05-25 dnr: 231-3605-98 
(2034) 

Susanne Lundin 2006-02-21 

 

 



 Korpimäki 
 Natura 2000 kod SE0620046 
 Diarienr: 511-3522-06 
 Fastställd: 2007-01-22 
 

 8 

 
 



 Korpimäki 
 Natura 2000 kod SE0620046 
 Diarienr: 511-3522-06 
 Fastställd: 2007-01-22 
 

 9 

 


