NATURRESERVAT
Välkommen till Klovsten

Klovstentjärnet

Trestickan

grön sköldmossa
Buxbaumia viridis

garnlav

Alectoria sarmentosa

blylav
korallrot

Degelia plumbea

Corallorhiza trifida

Tavlans plats

tretåig hackspett

Reservatsgräns
Parkering
0

I Klovstens barrskogar har inget modernt skogsbruk bedrivits. Detta är ett av skälen till reservatets
höga naturvärden. Gammal gran- och tallskog är
vanligast, men här och var finns fuktiga dalgångar,
lavklädda hällar, bäckar, mindre sumpskogar och
myrmarker. Det finns också gott om lövträd och
död ved, vilket skapar förutsättningar för ett rikt
växt- och djurliv. Typiska signalarter för den gamla
barrskogen är bland annat knärot, spindelblomster
och korallrot.
Några av de fåglar som förekommer i området är
tjäder, järpe och tretåig hackspett – arter som är
typiska för stora, orörda skogsområden. I sjön Tresticklan har bävern byggt en damm, och träden vid
sjöns sydspets står därför i vattnet. Områdets moss-

N
200 m

och lavflora är mycket rik. Vedtrappmossan, som
lever på död ved, finns spridd i reservatet, liksom
blylav och grön sköldmossa.
I reservatet finns lämningar efter två gårdar och ett
torp. De gamla inägorna karakteriseras av en stor
andel äldre lövträd. Vedsvampen veckticka är funnen
på asplågor.
Reservatet är 108 hektar stort. Syftet med reservatet
är att bevara ett stort sammanhängande område av
gammal barrskog, utveckla områdets naturskogskvaliteter, bevara lövrika miljöer samt bevara områdets
värdefulla flora och fauna.

§

Välkommen att vandra i den vackra naturen
i Klovsten. Visa hänsyn och varsamhet mot
naturen. Tänk på att du inte får skräpa ner och att Du
inte får;
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande
eller döda stående och ikullfallna träd och buskar.
• gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter
och svampar, med undantag för bär och matsvamp för
eget bruk.
• störa djurlivet.
• medföra okopplad hund med undantag vid jakt med
drivande/stötande hund och vid eftersök.
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
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Naturreservat avsätts för att bevara och utveckla områden med värdefull
natur och för att trygga tillgången på mark för friluftslivet.
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