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

SE0620279 Högstrand 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod     Namn                                                                               Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 35,9 78 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade. 
 
Ovanstående uppgifter om arter och naturtyper, som tidigare rapporterats in till 
nätverket Natura 2000 för detta område, har visat sig vara felaktiga. 
Bevarandeplanen som följer har skrivits utifrån de nya uppgifter vi har om detta 
område. Ytterligare ändringar kan bli aktuella efter att basinventeringen 
genomförts. 
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Namn: Högstrand 

Områdeskod: SE0620279 

Kommun: Malung 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden  

Areal (ha): 46 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal (ha) % av yta 
7230 Rikkärr 0,3 0,7 
9010 *Västlig taiga 23,4 50,9 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 6,1 13,3 
9080 *Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 1,4 3,0 
91D0 *Skogbevuxen myr 0,6 1,3 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 

Beskrivning av området 
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Området är beläget i östsluttningen ned mot Västerdalälvens älvplan, med fd. 
järnvägsbanken som gräns både för sluttningen och området. Sluttningen är i de 
nedre delarna ganska brant, för att plana ut en bit uppåt – där hyggen tar vid. Några 
gammeltallar samt någon grov sälg har sparats på hygget. 
 
Skogen är starkt grandominerad med ett varierande inslag av björk, sälg, asp och 
rönn. Tall växer främst på de planare delarna, men även insprängd här och var i 
sluttningen. Skogstypen varierar från blåbärsristyp i de delar där 
markvattenpåverkan är ringa, via ekbräkentyp inom stora områden med svag 
markvattenpåverkan, till låg- eller högörttyp i de rikaste partierna som kanske utgör 
halva områdets areal. 
 
Skogen är hänglavrik, särskilt i de fuktigare, skyddade delarna där garnlav och 
tagellavar uppträder rikligt. Fynd av skrovellav, violettgrå tagellav, korallblylav, 
stuplav, och bårdlav indikerar goda förhållanden för lavepifytfloran. 
 
Skogen är givetvis genomhuggen, men efter att ha varit orörd under en längre tid 
uppvisar den idag en stor del av naturskogens strukturer, t ex rikedom på död ved i 
form av både lågor och stående döda träd. Lågakontinuiteten är möjligen ojämn, då 
vedsvampfloran förefaller ganska trivial och dominerad av klibbticka i rik mängd. 
Äldre lågor påträffas dock, varför potentialen för mer krävande vedsvampar att 
förekomma eller etablera sig bör vara god. Samma förhållande torde gälla mossor 
och lavar med liknande krav på substrat. I norr finns partier med tät 
”stavagranskog” där en kraftig självgallring pågår och där mängden död ved är 
påfallande stor. 
 
Kulturspår finns i form av en eller ett par basvägar som skråar upp i sluttningen 
nedifrån järnvägen. En grind vid basvägens början indikerar att området tidigare 
har betats, vilket även bör vara förklaringen till en del träds växtsätt. Ett par mindre 
diken dränerar skogen i den sydöstra delen av området. 
 
Kärlväxtfloran ger området sin speciella karaktär genom sin yppighet med arter 
som torta, kransrams, majbräken och en mängd orkidéer. Inte mindre än 8 
orkidéarter återfinns, varav guckuskon givetvis är den mest välbekanta. 
 
Områdets naturvärden består således i en mycket hög diversitet av naturtyper inom 
ett litet område som till på köpet är påverkat av kalkförande markvatten. Relativ 
orördhet i de delar som inte påverkats i sen tid borgar för naturvärden knutna till 
trädskiktet. Ett skydd av området är synnerligen välmotiverat. (Bratt 2001, opubl.) 
 
Förteckning över funna intressantare eller mer karaktäristiska kärlväxter: 
  
Bergrör 
Bergslok 
Björnbrodd 
Blåtåtel 
Brudborste 
Brunrör 
Brunven 

Brunört 
Dvärglummer 
Ekbräken 
Fjälldunört 
Gräsull 
Grönkulla 
Guckusko 

Gullris 
Hagfibbla 
Harsyra 
Hirsstarr 
Hultbräken 
Humleblomster 
Hundkex 
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Hästhov 
Jolster 
Jungfru Marie nycklar 
Knagglestarr 
Knärot 
Kransrams 
Källdaggkåpa 
Kärrdunört 
Kärrfräken 
Kärrtistel 

Liljekonvalj 
Lopplummer 
Lundelm 
Skogsfräken 
Skogsnycklar 
Skogsviol 
Slåtterblomma 
Smultron 
Snip 
Spindelblomster 

Stenbär 
Strätta 
Styvfibbla 
Tibast 
Trolldruva 
Tätört 
Vattenklöver 
Ängsvädd 
Ärenpris 
Ögonpyrola 

  

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. 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 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
• Arealerna av ingående naturtyper ska bibehållas eller öka.  
• De delar som idag består av hygge ska utvecklas mot naturskog. Beroende på 

markförhållanden ska delar av hygget utvecklas mot 9010, 9050 eller 9080. 
Trädskiktet ska vara varierat med betydande lövandel.  

• Habitatsdirektivarten Guckusko ska inte minska i antal.  
 
7230  Rikkärr 
• Täta (mer än 50 % täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 

vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna ska förekomma i minst x % av provytorna 

i fastmattorna. (Typiska arter: huvudstarr, hårstarr, näbbstar/grönstarrkomplexet, 
ängsnyckelkomplexet, tagelsäv, kärrknipprot, slåtterblomma, gräsull, brudsporre, 
flugblomster, tätört, axag, snip, dvärglummer, björnbrodd. Stor skedmossa, 
myruddmossa, käppkrokmossa, praktflikmossa, trekantig svanmossa, kärrmörkia, 
piprensarmossa, maskgulmossa, späd/röd skorpionmossa, korvskorpionmossa.) 

 
9010  *Västlig taiga 
• Andelen gamla och grova träd ska öka.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved naturligt utvecklas till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska finnas i minst x % av provytorna. (Typiska 

arter: Vedsvampar, t.ex. rosen-, lapp-, ull- och gränsticka, rynkskinn mfl. 
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Kärlväxter: norna, ryl, mjölkört, knärot, linnea, spindelblomster, mattlummer, 
plattlummer, ögonpyrola, tallört, grönpyrola, lappranunkel, hallon.) 

 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
• Andelen gamla och grova träd ska öka.  
• Mängden död ved ska öka för att stabiliseras kring ett för naturskogen 

karakteristiskt värde (x (20?) m3/ha).  
• Minst två av de typiska arterna ska finnas i minst x % av provytorna. (Typiska 

arter: Röd trolldruva, trolldruva, majbräken, strävlosta, norna, torta, kärrfibbla, 
guckusko, tibast, myskmadra, humleblomster, knärot, skogsknipprot, blåsippa, 
vårärt, spindelblomster, strutbräken, skogsbingel, harsyra, ormbär, lappranunkel, 
sårläka, underviol.) 

 
9080 *Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 
• Andelen lövträd ska uppgå till minst 50 % av grundytan.  
• Minst två av de typiska arterna ska finnas i minst x % av provytorna. (Typiska 

arter: Missne, bäckbräsma, spädstarr, rankstarr, klotstarr, repestarr, skärmstarr, 
dvärghäxört, korallrot, kärrfibbla, springkorn, skogslysing, strutbräken, storgröe, 
kärrbräken, sumpviol. Piskbaronmossa, källgräsmossa, rutlungmossa, 
hårklomossa, skuggmossa, terpentinmossa, kärrkammossa, platt spretmossa, 
trubbfjädermossa, skirmossa, mörk husmossa, rörsvepemossa, blåsfliksmossa, 
blåmossa, bandpraktmossa, alsidenmossa, bågpraktmossa, källpraktmossa, 
skogshakmossa, dunmossa.)  

 
91D0 *Skogbevuxen myr 
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved naturligt utvecklas till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska finnas i minst x % av provytorna. (Typiska 

arter: Stjärnstarr, klotstarr, mossviol, kärrviol, ängsull. Mörk husmossa, 
skogshakmossa, bollvitmossa, uddvitmossa, knoppvitmossa.) 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2002, 2003a-e). 
 
1902  Guckusko 
Arten förekommer nästan enbart i områden med hög kalkhalt i marken, och växer 
helst halvöppet på mark med god näringstillgång. Den är påträffad i flera olika 
typer av skogar, och även i rikare kärr. Tillgång på rörligt markvatten är viktigt.  
 
Guckusko är känslig för bete, eller snarare trampet från betande djur. Arten gynnas 
av en måttlig störning, som håller markerna någorlunda solöppna utan att påverka 
fältskiktet i någon högre grad.  
 
Arten sprider sig vegetativt med jordstammar, men även med mycket lätta  
vindspridda frön. En rimlig uppskattning av spridningsavstånd är 100–1000 m. 
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7230  Rikkärr 
Rikkärret utgörs av en central tämligen trädlös del med gräsull som karaktärsart. 
Smärre källdråg rinner upp här och var. Mot kanterna ökar inslaget av senvuxen 
gran. Guckusko växer i området. Snip, björnbrodd, tätört, hirsstarr och 
skogsnycklar är likaledes vanliga. Kring kärret tar den örtrika granskogen vid. 
(Bratt 2001, opubl.) 
 
Karaktärsarter: Axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr, trubbtåg, tagelsäv, björnbrodd, 
ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, blodnycklar, gulyxne, kärrknipprot, 
majviva, guldspärrmossa, korvskorpionmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa, 
purpurvitmossa och lockvitmossa. 
 
9010 *Västlig taiga 
Området utgörs till största delen av västlig taiga. Skogen är starkt grandominerad 
med ett varierande inslag av björk, sälg, asp och rönn. Tall växer främst på de 
planare delarna, men även insprängd här och var i sluttningen. Skogstypen varierar 
från blåbärsristyp i de delar där markvattenpåverkan är ringa, via ekbräkentyp inom 
stora områden med svag markvattenpåverkan, till låg- eller högörttyp i de rikaste 
partierna som kanske utgör halva områdets areal. De örtrikaste områdena räknas til 
naturtyp 9050, Örtrika, näringsrika skogar med gran etc. Ett parti i sydost hyser en 
intressant blöt sumpgranskog av fräkentyp. 
 
Skogen är hänglavrik, särskilt i de fuktigare, skyddade delarna där garnlav och 
tagellavar uppträder rikligt. Fynd av skrovellav, violettgrå tagellav, korallblylav, 
stuplav, och bårdlav indikerar goda förhållanden för lavepifytfloran. 
 
Skogen är givetvis genomhuggen, men efter att ha varit orörd under en längre tid 
uppvisar den idag en stor del av naturskogens strukturer, t ex rikedom på död ved i 
form av både lågor och stående döda träd. Lågakontinuiteten är möjligen ojämn, då 
vedsvampfloran förefaller ganska trivial och dominerad av klibbticka i rik mängd. 
Äldre lågor påträffas dock, varför potentialen för mer krävande vedsvampar att 
förekomma eller etablera sig bör vara god. Samma förhållande torde gälla mossor 
och lavar med liknande krav på substrat. I norr finns partier tät "stavagranskog" där 
en kraftig självgallring pågår och där mängden död ved är påfallande stor. (Bratt 
2001, opubl.) 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
C. naturlig, gammal blandskog  
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 
 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
Kring rikkärret och upp mot nordost finns ett frodigare drag med örtrik granskog. 
Granskogens högörtstråk karaktäriseras av kransrams, torta och 
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midsommarblomster, eller i ännu rikare och något mer ljusöppna delar av lundelm, 
bergslok, tibast och trolldruva. Delar av högörtgranskogen har avverkats och gett 
upphov till frodig gräs- och örtväxt med brunrör som dominant, här och var i 
sällskap med det i trakten sällsynta bergröret. (Bratt 2001, opubl.) 
 
Karaktärsarter: vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, skogsnäva, 
strutbräken, guckusko, norna, skogsknipprot, skärmstarr,  skogsbräsma och 
springkorn. 
 
9080 *Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ består av lövskog, ofta med inslag 
av gran, på huvudsakligen översilad eller genomsilad mark.  
 
Det största inslaget av lövsumpskog finns i områdets södra del.  
 
Karaktärsarter: Flera arter av starr, skogsrör, besksöta, strandklo, 
svärdslilja, topplösa, fackelblomster, kärrbräken, kärrskedmossa, 
spärrvitmossa, knoppvitmossa och fransvitmossa. 
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
Mitt ute i hygget är en dunge med skogbevuxen myr sparad. 
 
Karaktärsarter: tall, glasbjörk, gran, gråvide, dvärgbjörk, brakved, klotstarr, 
gråstarr, stjärnstarr, hundstarr, flaskstarr, spetståg, blåtåtel, skogsstjärna, kärrviol, 
skvattram, tuvull, tranbär, odon och vitmossor. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2002, 2003a-e). 
 
Det största hotet mot de utpekade arterna och naturtyperna är skogsbruk. Områdets 
kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick, och skulle påverkas 
mycket negativt av skogsbruksåtgärder i eller i direkt anslutning till objektet. Det 
leder till brist på värdefulla element som gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, 
blädning, plantering etc. (Undantaget åtgärder i naturvårdssyfte.)  
 
Avverkningar och virkeshantering med tunga fordon, liksom markberedning och 
dikning, kan också skada viktiga markförhållanden, samt leda till förändrad 
hydrologi. Detta kan i sin tur påverka de botaniska värdena negativt. Även 
körskador från andra terrängfordon utgör ett hot mot utpekade arter och naturtyper 
(undantag för uttransport av älg med fordon som inte ger mark- eller 
vegetationsskador).  

Andra åtgärder eller fenomen som kan påverka naturtyperna negativt: 

1902 Guckusko 
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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.  
 
9010 *Västlig taiga 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
91D0 Skogbevuxen myr 
Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i, eller angränsning till objektet kan 
skada genom luftburen deposition eller genom att vatten som försörjer objektet fått 
ändrad hydrokemi uppströms.  
 
Byggande av skogsbilvägar kan fragmentera området samt förstöra hydrologin i 
området. 
 
7230 Rikkärr 
Igenväxning.  
 
Tillkommande och existerande  ingrepp i form av dikning och andra 
markavvattnande åtgärder liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och 
hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation 
och torvbildning samt torvnedbrytning.  
 
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstöras.  
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av 
kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada habitatet genom luftburen 
deposition eller genom transport med tillrinnande vatten.  
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc kan förstöra 
eller skada habitatet. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
9080 *Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 
Invandrande gran hotar på sikt naturtypen och bör aktivt tas bort.  
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former utgör ett hot mot 
naturtypen.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
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Reservatsbildning pågår för området. Beslut kommer sannolikt att tas under hösten 
2005. 
 
Barrskogen skall lämnas för fri utveckling. Då den naturliga störningen i naturskog 
är brand kan bränning eller bränningsefterliknande åtgärder bli aktuella för att 
utveckla naturtypen, öka mängden död ved och höja lövandelen. Om brand uppstår 
ska givetvis det avbrända området lämnas för fri utveckling efter släckningen.  
För att brandskapade bestånd och strukturer ska bevaras och nybildas i länets 
skogar bör en regional bränningsstrategi upprättas för Dalarnas län.  
 
Tillåts hyggesdelarna föryngras naturligt kommer en lövrik succession att erhållas, 
och om ett alltför tätt ungskogsstadium undviks kan den rika högörtfloran kvarleva. 
Övriga delar kommer efterhand och inom kort alltmer utvecklas mot ett 
naturskogsstadium. Eventuellt kan äldre sälgar friställas vid behov. 
 
Den stig som leder från järnvägen upp till guckuskokärret är en mycket tilltalande 
entré till reservatets vitalare delar och bör märkas ut och underhållas genom att 
nedfallna träd sågas av eller lyfts åt sidan.  
 
För att den öppna kärrytan i rikkärret ska fortbestå kan viss utglesning av 
trädskiktet behövas. Sannolikt är även visst slitage gynnsamt för att motverka 
igenväxning av rikkärrsvegetationen. Tidigare skogsbete är sannolikt orsaken till att 
igenväxning sker. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus  
råder i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 
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Naturvårdsverket 2003b. 9050 Örtrika näringsrika skogar med gran av 
fennoskandisk typ.  Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-07-07 
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Naturvårdsverket 2003c. 9080 *Lövsumpskogar av fennoskandisk 
typ. Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-07-08 

Naturvårdsverket 2003d. 7230 Rikkärr. Natura 2000, Art och 
naturtypsvisa vägledningar. 2003-05-22 

Naturvårdsverket 2003e. 91D0 *Skogbevuxen myr. Natura 2000, 
Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-07-10 

Jenny Sander 2005-05-25 
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�

Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620279 Högstrand

Koordinater angivna i rikes nät0 1000 2000 3000 meter

Högstrand

 


