
        I reservatet är det inte tillåtet att:
- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna – träd, 
  stubbar och buskar,
- framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark 
  och snötäckt mark, med följande undantag: med 
  länsstyrelsens tillstånd får markägare till fastigheter som 
  gränsar till reservatet utföra transporter till och från traktor-
  vägen genom reservatet med fordon som inte ger skador på
  mark eller vegetation.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande 
  svampar eller samla in djur,
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet 
  och andra större eller återkommande organiserade 
  arrangemang.
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Välkommen 
till Storsveden
Ett kuperat landskap klätt med lundartad 
skog, full av blomsterprakt. Här hittar du 
många örter, bland annat sju olika orkidéer. 
Om du vill se blommande guckusko ska du 
besöka reservatets sydöstra del vid 
midsommartid. 

Genom området löper en sluttning i nord -sydlig riktning. 
Den skiljer av de högre liggande västliga delarna från de 
i öst. Sluttningen övergår i norr till en imponerande brant 
med höjdskillnad på 20 meter.

Kalk i kombination med rörligt markvatten ger bördig 

och näring och förvandlas till rikkärr. Där växer bland annat 
skogsknipprot, brudsporre och guckusko. 

Fram till början av 1900-talet brukades marken av 
invånarna i byn Gulleråsen. Kanske har området fått sitt 
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Guckusko
Cypripedium calceolus

Stor aspticka
Phellinus populicola

Naturreservatet Storsveden bildades 2010 och är nästan 16 hektar stort. 
Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och hotade arter. 
Ett annat syfte är att vårda och bevara områdets värdefulla naturmiljöer. 
Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000.

Reservatet förvaltas av: 
Länsstyrelsen i Dalarna
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Markägare: Staten samt privata

Blåsippa
Hepatica nobilis

0                250            500 m

N

namn av att man använde svedjebruk? Nu har skogen åter-
koloniserat det som förut var slåtterängar och åkermark. I 

du örter som blåsippa, vårärt, torta och tibast. I reservatet 
kan du fortfarande hitta flera rester av öppna marker. 

I områdets västra
hög lind som förklarades som naturminne 1997. En häftig 
storm vräkte omkull linden 2002, men den ger inte upp. 

Den liggande kronan grönskar fortfarande och nya skott har 
skjutit upp vid nedre delen av stammen.

Kanske är det samma lind som besöktes av Carl von Linné 
och andra berömda resenärer under 1700-talet? Sägnen 
säger att den bara blommade vid särskilda händelser och att 
den blommade med svarta och vita blommor strax före Karl 
XII:s död.

   Reservatsområde

   Örtrik granskog

   Lövdominerad skog

   Öppna/halvöppna marker

   Rikkärr

   Stig

   Vandringsled

      Parkering

      Storsvedsbästan

   Tavlans plats

Till Boda




