
VÄLKOMMEN TILL HÖSÄTERN

Hösäterns naturreservat består av en lång förkast-
ning som omges av gammal blandbarrskog. Bran-
terna har höga botaniska naturvärden. Här växer bl.a. 
den hotade mossan nordisk klipptuss. Arten är en-
dast känd från norden och angränsande delar i norra 
Ryssland. 

ARTER BEROENDE AV DÖD VED
Skogen i Hösätern är till stor del urskogsartad. Här växer flera 
arter som är beroende av död ved, till exempel vedsvamparna 
ullticka, gränsticka och vitskaftad svartspik. Nedanför förkast-
ningen är skogen fuktigare och rik på örter. Här finns arter som 
torta, trolldruva och spindelblomster.

RESTER AV FÄBOD
I reservatets södra del ligger lämningar av Hösäterns fäbod. 
Skogen intill fäboden, uppe på reservatets platå, har utnyttjats 
för skogsbete. I dag håller fäbodtäkten på att växa igen då ingen 
slåtter bedrivs. 

Kvar av fäboden finns fem hus. Kvar finns också odlingsrösen, 
fäbodväg och en hällristning. Fäbodvägen är till stor del igen-
växt. Illustrationer: Miljöbild – Jonas Lundin; Nordisk klipptuss – Liselotte Öhman 
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Nordisk klipptuss
Cynodontium suecicum 

Nordisk klipptuss är mycket 
sällsynt och förekommer främst 
i västra Svealand, södra och 
mellersta Norrland. Den växer 
oftast på lodräta bergväggar i 
skyddat läge i skog.
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Hällristning

§
• skada växande eller döda träd och buskar,

gräva upp växter, plocka mossor, lavar och
vedsvampar,

• skada förkastningsbranternas känsliga
växtsamhällen genom att klättra eller genom
annan fysisk påverkan på dessa,

• framföra motordrivet fordon i terrägen,
• använda området för tävlings-eller annan

verksamhet som kan inverka störande på
naturmiljön.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

Syftet är att skydda skogen i och omkring förkast-
ningsbranten och områdets växt-och djurliv. 

FAKTA OM HÖSÄTERN
Bildades: 2007
Storlek: 33 hektar
Kommun: Malung-Sälen
Läge: Reservatet ligger ca 8 km nordöst om 
Transtrand, vid sjön Smågarnas västra sida och  
utefter Vasaloppsspåret.
Marken: Ägs av staten och privata markägar, förvaltas 
av Länsstyrelsen Dalarna. 

Läs mer på 
vår webb

WWW.LANSSTYRELSEN.SE/DALARNA/NATURRESERVAT


