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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) 

SE0620321 Guckuskolokaler vid Norr Lindberg 
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Namn: Guckuskolokaler vid Norr Lindberg 

Områdeskod: SE0620321 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privat 

Areal (ha): 2 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Inga 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 

Beskrivning av området 
Området ligger på en nordvästsluttning 3,5 km från Siljan, ca 300 m.ö.h. 
Skogen varierar mycket vad gäller naturtyp, från öppna gläntor och gallrat 
granbestånd till tätare lövbestånd. Bra markfuktighet är en gemensam nämnare 



 Guckuskolokaler vid Norr Lindberg 
 Natura 2000-kod SE0620321 
 Diarienr: 511-03505-06 
 Fastställd: 2007-01-22 

 

 2 

för alla dellokaler. Föryngringar verkar ske nedåt i sluttningens längdriktning 
(Leksands kommun 2002). 

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. Målen kan i flera 
fall behöva revideras i samband med kommande basinventering och uppföljning. 
 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål  
1902 Guckusko • Habitatdirektivsarten guckusko (Cypripedium 

calceolus) skall finnas kvar i delområdena och 
inte minska i antal eller utbredning.  

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) 
 
1902 Guckusko 
Skogen varierar mycket vad gäller naturtyp, öppna gläntor, gallrat granbestånd 
till tätare lövbestånd. Bra markfuktighet är en gemensam nämnare för alla 
dellokaler. Föryngringar verkar ske nedåt i sluttningens längdriktning (Leksands 
kommun 2002). 
 
Arten förekommer nästan enbart i områden med hög kalkhalt i marken, och växer 
helst halvöppet på mark med god näringstillgång.  
 
Arten gynnas av en måttlig störning, som håller markerna någorlunda solöppna 
utan att påverka fältskiktet i någon högre grad.  
 
Spridningsförmåga Arten sprider sig vegetativt med jordstammar, men även med 
mycket lätta vindspridda frön. En rimlig uppskattning av spridningsavstånd är 
100–1000 m. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003) 
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1902 Guckusko 
Ett normalt skogsbruk med avverkningar öppnar oftast omgivningarna alltför 
drastiskt, och även om inga direkta skador skett på guckuskobestånden så kan 
andra arter får konkurrensfördelar genom den frigjorda näringen och konkurrera 
ut guckuskon. Körskador i samband med skogsbruk kan lätt ge upphov till lokalt 
ändrad hydrologi som kan vara mycket skadlig på guckuskobestånden. Tramp 
kring välbesökta guckuskolokaler kan kompaktera marken så att hydrologin 
förändras samt effektivt hindra arten att spridas vegetativt.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena i området är inte förenliga med produuktionsinriktat 
skogsbruk. Guckuskolokalen vid Norr Lindberg är skyddad med biotopskydd. 
För närvarande finns inget skogsbrukshot mot området. Området verkar idag inte 
vara så välbesökt att det krävs åtgärder för att minimera trampskador. Vid ökat 
antal besökare kan det bli aktuellt att spånga området.  
 
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.  
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