
Guckusko
Cypripedium calceolus

ARTRIK SKOG
Hela området genomströmmas av 
ytligt och kalkrikt grundvatten. Det 
gör markerna näringsrika. Här växer 
en granskog som länge fått stå ifred 
från mänsklig påverkan. Inne bland 
granarnas dunkel frodas växter som 
torta, kransrams och majbräken. I 
skogens öppnare delar trivs bergslok, 
tibast och trolldruva.

DÖD VED
Döda stående träd och liggande döda 
träd om vartannat, en skog som alltid 
förändras. På långsamväxande granar 
och sälgar växer skrovellav och 
violettgrå tagellav. I de vindskyddade 
och fuktiga delarna av skogen växer 
rikligt med garnlav på grenarna. 

Ett hygge i öster ingår i reservatet. 
Även här är floran artrik. Hygget ska 
få utvecklas till skogsmark.

Garnlav, 
Alectoria sarmentosa

Garnlaven behöver 
riktigt gamla träd att 
växa på och en relativt 
fuktig miljö för att 
trivas.
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Illustrationer: Garnlav – Jonas Lundin, Guckusko – C. A. M. Lindman ur Nordens flora 
Karta: © Länsstyrelsen Dalarna, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

VÄLKOMMEN TILL HÖGSTRAND
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§ • skada växande eller döda träd och buskar,
gräva upp växter, plocka mossor, lavar och
vedlevande svampar,

• framföra motordrivet fordon.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

Reservatsgräns

Tavlans plats 

Bilväg

Stig

Kraftledning

Vattendrag 

Rikkärr

Skogsmark

Öppen mark

Redan på 1800-talet var Högstrand känt som 
en lokal för orkidén guckusko. Naturreservatet 
är artens enda växtplats i Västerdalarna. Här 
har hela åtta olika orkidée arter påträffats. 

AKTA ORKIDÉERNA!
Beträd området med guckusko 
försiktigt. Orkidéen är känslig 
för trampslitage. Marken blir 
lätt kompakt runt plantorna och 
vattenföringen kan förändras. 

Reservatet bildades för att bevara skogen och 
områdets växt-och djurliv i fri utveckling.

FAKTA OM HÖGSTRAND
Bildades: 2006
Storlek: 46 ha
Kommun: Malung-Sälen
Läge: Reservatet ligger ca 7 km norr om Sälen.
Marken: Ägs av staten och förvaltas av 
Länsstyrelsen Dalarna. 
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade 
områden, Natura 2000.

Läs mer på 
vår webb

ORKIDÉARTER I RESERVATET 

• Grönkulla
• Guckusko
• Jungfru Marie

nycklar
• Knärot

• Skogsnycklar
• Spindelblomster
• Brudsporre
• Ängsnycklar


