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Bevarandeplan Natura 2000 
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Namn: Karmoråsen 

Kommun:  Älvdalen 

Områdeskod: SE0620006 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga; Sveaskog AB 

Areal (ha): 511,5 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 511,5 100 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1361 Lodjur 
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Beskrivning av området 
Natura 2000-området Karmoråsen är beläget ca 10 km västsydväst om Idre. Den 
östra delen av området, med en yta av 300 ha, är sedan 1996 avsatt som 
naturreservat och benämns naturreservatet Karmoråsens domänreservat. Västra 
delen av området hyser liknande naturvärden som den östra men ingår inte i 
reservatet.  
 
Terrängen inom naturreservatet är mycket blockrik och berggrunden består av 
dalasandsten. Karmortjärnsbäcken rinner centralt genom reservatet och i den norra 
delen av området finns några mindre gölar. (Länsstyrelsen Dalarna 1996) 
 
I naturreservatet består vegetationen till övervägande del av naturskogsartad gles 
tallskog. Fältskiktet utgörs framför allt av skarp till torr ristyp. I fuktigare partier 
längs Karmorbäcken och vid surdråg dominerar gran. Skogen karaktäriseras av den 
goda tillgången på gamla träd, torrakor och lågor. De äldsta tallarna har nått en 
ålder av 500 år. Även granarna uppvisar en mycket hög ålder, upp till 400 år. 
Skogen är starkt påverkad av brand. Brandljud och kolrester vittnar om ett flertal 
bränder varav den äldsta är daterad till mitten av 1600-talet. Området är i stort sett 
opåverkat av skogsbruk. I norra delen av reservatet har viss plockhuggning 
förekommit. I övrigt finns inga eller få spår efter avverkning. (Lundqvist 1997) 
 
Den nordvästra delen av Natura-2000 området, Lövåsen, har liknande värden som 
det angränsande naturreservatet. Lövåsen består av tallnaturskog av klassisk 
utformning med gamla tallar, grova torrträd, lågor och mängder av brandspår. 
Området är blockigt, kargt och magert. Delar av Lövåsen utgörs av 
hällmarksimpediment med mycket glest trädskikt. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Ett stort antal rödlistade och hotade arter har påträffats i området. Bland de arter 
som klassats som sårbara (VU) finns blanklav, gammelsälgslav, taigaskinn, nordlig 
nållav och sprickporing. (Länsstyrelsen 2004, opubl.) 
 
Fågelarter som förekommer i området är bland annat tjäder, orre spillkråka och 
tretåig hackspett. (Nordin 1995, muntl.) 
 
Karmoråsen har klassats som riksintresse för naturvården beroende på 
urskogsprägeln och områdets storlek. I länsstyrelsens urskogsinventering 1981 har 
området givits högsta värde, klass I. (Länsstyrelsen Dalarna 1996, Lundqvist 1997)) 

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. 
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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/Art Bevarandemål  
9010     *Västlig taiga Ytan västlig taiga ska bibehållas eller öka. 

 
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.) 
 

1361 Lodjur Området ska tillsammans med omgivande landskap hysa 
förutsättningar för upprätthållandet av en reproducerande 
lodjursstam. 
 
För mål för populationsstorlek hänvisas till den regionala 
förvaltningsplanen för stora rovdjur i Dalarnas län (Länsstyrelsen 
2005a).  

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-b). 
 
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. 
 
Natura 2000-området Karmoråsen består till största delen av talldominerad skog 
med stråk av granskog i fuktigare områden. Skogen är av naturskogskaraktär med 
gamla träd, grova torrträd, lågor och mängder av brandspår. Ett flertal hotade arter 
är påträffade i området. Karmoråsen är blockigt, kargt och magert. Viss mänsklig 
påverkan finns i delar av skogen. (Lundqvist 1997, Naturvårdsverket 2004) 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
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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 
till lågor och torrakor. 
 
1361 Lodjur 
Lodjuret kräver viltrika marker där födan utgörs av allt från gnagare till större djur 
som rådjur och ren. Ungarna föds i en bergsbrant eller på en annan skyddad plats. 
Lodjuret förekommer i stor utsträckning i kuperade och ostörda marker där det 
finner skydd. Ungarna följer modern i tio månader. Vid parningstiden i mars 
splittras familjen.  
 
Lodjurets hemområde är flera kvadratmil stort. Den kan, då den söker revir eller 
partner, förflytta sig tiotals mil. 

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). 
 
Skogliga naturtyper 
9010 *Västlig taiga 
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. Olika former av 
produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt, 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 samt medföra att hydrologin i skogsområdet förstörs.  
 
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. 
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Arter 
1361 Lodjur 
Illegal jakt är det allvarligaste hotet mot arten. Även ett alltför hårt jakttryck kan 
medföra minskande stammar. Det var allmän jakt på lodjur i hela landet fram till 
1986. Sedan mitten av 1990-talet har en reglerad jakt – s.k. skyddsjakt – tillåtits. I 
renskötselområdet har avsikten varit att i vissa områden minska stammen.  
 
Rävskabb och trafik skördar årligen ett antal lodjur. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Karmoråsen utgör ett område med en mångfald av livsmiljöer för växter och djur 
knutna till naturskog. Skogen bör få utvecklas fritt utan inslag av skogsbruk. 
Eftersom brand är ett viktigt inslag bör den om möjligt främjas i området. 
Naturvårdsbränning eller bränningsefterliknande åtgärder kan vara aktuellt i 
området.  
 
Östra delen av området är idag skyddat som naturreservat. Naturreservatets 
föreskrifter utgör ett skydd för exploatering av naturtypen. 
  
Den västra delen av området, som ägs av Sveaskog, är inte skyddad som 
naturreservat. Staten och statligt ägda bolag har ett stort ansvar att komplettera det 
formella skyddet av urskogsartade områden med frivilliga avsättningar. Detta har 
också varit en av förutsättningarna vid beräkningarna av de länsvisa arealmålen för 
formellt skydd. (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005) Länsstyrelsen bedömer 
att bevarandet av detta områdes värden bör rymmas inom markägarens ansvar. 
 
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. Målet 
med uppföljningen är att bevaka bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i 
Natura 2000 som finns i området.  
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