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Abstract 

There are different kinds of national environmental protections in Sweden. One of the most common 

types of protection is nature reserve and the most used because Swedish association of local 

authorities and regions decide if an area can get that protection. Because in a healthy forest there are 

several of important small-scale habitats, wide spreading crowns pine, elderly trees especially pine and 

oak trees,  different kind of species of insects, mammals, and birds that should be protected for its 

value of the biodiversity. But a reserve could also preserve the geological, biological and zoological 

values. My thesis is about if an area called Klövberget meets the requirements too become a reserve 

for its important values. Klövberget is a bedrock mountain and contains a cave. The forest on the 

mountains is a typically pine wood forest on mountains with different types of small scaled biotopes. 

There are several of dead wood, uprooted trees, and eternity trees which gives settlements for birds 

and endangered and listed species. Below the mountain there’s a broad-leaved deciduous forest and a 

shoreline with rare and valuable species that only exists in southern parts of Sweden. The cause is that 

the soil contains lime, which benefits these species.To write this thesis I did an inventory that includes 

plants, trees, mosses, lichens, mammals, birds and insects.  My results show that in the area there are 

rare and valuable species that should be protected.  The other part of this thesis is to make a draft for a 

management plan for the area. 
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Sammanfattning 

Det finns olika typer av skydd för naturen för att naturen ska kunna bevaras för sina 

värdefulla habitat, och här igenom kan ekosystemet få sin balans. Det vanligaste sättet att 

skydda naturen  är att bilda ett naturreservat, detta spelar en viktig roll i samhället och i hela 

världen. Om ett område ska bli ett naturreservat,  kan kommuner eller länsstyrelser besluta 

detta. Till skillnad mot begreppet nationalpark som är det kraftigaste skyddet och bestäms av 

Naturvårdsverket. Men även skyddet naturreservat medför att till exempel den biologiska 

mångfalden, värdefulla natur- och livsmiljöer-, samt det geologiska värden skyddas. 

Min uppsats handlar om ett område som heter Klövberget, i Tyresö, och om detta område har 

möjligheter till att bli ett naturreservat. Klövberget hyser många viktiga småskaliga 

livsmiljöer och olika värdefulla naturtyper. Området omfattar både berget, grottsystemet, 

vegetationen på berget och vid bergets fot. Klövbergets hällmarkstallskog är exemplarisk för 

hur en hällmarkstallskog ska se ut. Vid bergets fot löper det en kalkrik ädellövskog 

tillsammans med en strandlinje. Grottsystemet är en värdefull urbergsgrotta med 

”urbergsfenomen” vilket höjer det geologiska värdet. 

För att komma fram till resultatet för min uppsats, så inventerade jag de skyddsvärda arterna 

och habitaten.  Därefter sammanställde jag en artlista för växter, mossor, lavar, insekter, fåglar 

och däggdjur. Jag undersökte även om det fanns potentiella träd som skulle kunna bli 

evighetsträd. Samt undersökte var det fanns fågelbon och andra värdefulla småskalig 

livsmiljöer värda att bevara.  Därför att inom modern skogsvård krävs det att det finns 

evighetsträd. Efter att ha rekogniserat och punktmarkerat de värdefulla habitaten, användes 

programmet ArcGIS version 10, för att kartlägga mitt arbete. Under arbetets gång gjordes 

även en litteraturstudie som innebar att söka efter information om vad som krävs för att ett 

naturreservat ska bildas och vilka värdefulla habitat som finns i det aktuella området, såsom 

lågor, rotvältor och viktiga vidkroniga gamla träd. 

Mina resultat visar att det förekommer kalkgynnade, rödlistade, fridlysta och skyddsvärda 

arter i hela området. Det finns många småskaliga miljöer och evighetsträd som gynnar den 

biologiska mångfalden. Vissa fynd visar att det finns  sällsynta och kalkgynnade växter.  

Dessa växer sällan i mellersta Sverige men förekommer i södra Sverige. Även den rika faunan 

höjer områdets värde, varav några tillhör ”statens vilt” som ska skyddas. 

I uppsatsen tar jag också upp hur friluft- och rekreationvärdet skall vägledas så att de inte stör 

ekosystemet. 

Detta leder till min frågeställning om Klövberget är värt att skyddas för sina värdefulla 

habitat. Vilket leder till att ge ett förslag för en skötselplan. 
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1. Introduktion 

Skogen och skogens ekosystem har länge varit ett intresse för människan både som en plats 

att finna harmoni och att utforska. Det har skrivits mycket om skogens ekologi och hur alla 

arter samverkar på en och samma plats. Människan har överexploaterat användningen av till 

exempel marken och använt skogen som en ekonomisk resurs. I Sverige täcker skogen bara 

58 % av landarealen (Naturvårdsverket, 2009), mestadels bestående av produktiv skog. Med 

hjälp av miljöarbeten genom EU och FN kan man stadga olika lagar som skyddar och 

förbättrar den natur vi har. Exempel är de 16 miljömålen som riksdagen antog 1999 

(Naturvårdsverket, 2009). Ett av målen är Levande skogar vilket innebär ”Skogens och 

skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas”  Riksdagens 

definition av miljökvalitetsmålet (Naturvårdsverket Miljömål).  Med lagar kan vi bilda olika 

typer av skydd. Ett skydd som uppsatsen handlar om är ett naturreservat som ev. ska bildas. 

Naturreservat är den vanligaste typen av naturskydd och som beslutas av kommuner och 

länsstyrelser. Sverige har idag 200 stycken naturreservat.  I miljöbalken, som är en 

övergripande lagstiftning, står det att det bör finnas skäl till att bilda ett reservat 

(Naturvårdverket Naturreservat, 2012), dessa skäl är: 

 bevara biologisk mångfald 

 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

 tillgodose behov av områden för friluftslivet 

 skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 

 skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 

Skogen har en viktig roll på jorden, den skyddar mot vind, binder jorden för att förhindra 

erosion. Den ger boplats och skydd åt djur och tar även upp koldioxid (Skogsstyrelsen, 2013). 

En annan aspekt är att skogen är viktig för rekreation och friluftsliv, skogen förbättrar vår 

hälsa (Lundwall & Isaksson, 2006). Tätortsnära skogar har blivit allt mer populära på grund 

av befolkningstätheten på större orter. ”En tätortsnära skog innebär en skog som ligger högst 

tre kilometer från en tätort” (Naturskyddsföreningen, 2011). 

De problem som kan uppstå när människor börjar vistas i skogen och ej tar hänsyn till djuren 

och naturen, är att träden eller växterna tar skada när en person till exempel trampar rakt ut i 

skogen eller att störningskänsliga arter försvinner. Men det finns även arter som kräver viss 

störning. 

Det finns olika naturtyper av skog.  Den naturtyp som arbetet kommer att handla om är 

hällmarkstallskog och blandskog med inslag av ädellövträd. Vissa egenskaper bör finnas för 

att höja naturvärdet i en skog som till exempel döda träd, gott om lågor (liggande döda träd), 
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småskaliga miljöer för insekter och andra djur som grova träd, framförallt ekar (Niklasson & 

Nilsson 2005). 

 

 

 

2. Syfte och mål 

 

Syftet med arbetet är dels att undersöka om Klövberget i Tyresö har förutsättningar att bli ett 

naturreservat och dels att ta fram en skötselplan för ett sådant reservat. Mitt arbete har som 

grund i att Tyresö kommun har bett om att få en inventering och skötselplan. Detta ska 

undersökas med hjälp av fält- och litteraturstudier. I arbetet ingår det att beskriva de 

egenskaper och de faktorer  som finns för att analysera om Klövberget ska kunna uppfylla de 

krav som finns för ett reservat. Att beskriva de viktigaste faktorerna för en god skog med en 

hög artdiversitet är en viktig uppgift. Skogens betydelse för rekreation och friluftsliv måste 

klargöras eftersom ett naturreservat kommer att besökas av många människor. Första 

frågeställningen lyder: 

 Ska det bli ett naturreservat och varför? 

Blir det ett naturreservat krävs det då i så fall en skötselplan. 

 Förslag till skötselplanen? 

 

Det gjordes en naturinventering för hela Tyresö kommun 1998 som jag använt mig av. Denna 

inventering var dock dels ofullständig och dels fanns det ingen skötselplan. Därför har 

kommunen bett om hjälp att göra en ny inventering och ge förslag till en skötselplan. 
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3. Material och metoder 

 

Arbetet bestod av både fält- och litteraturstudier.  Fältstudier innebär att rekognosera området 

och inventera och dokumentera det och därefter klassa de olika naturtyperna efter vegetation 

och omgivning. Naturtyperna består av var hällmarkstallskog, fuktigare områden, brandfält, 

ädellövsskog och strandlinje. Alla naturtyperna förutom ädellövskog och strandlinje 

förekommer på berget. Fem artlistor upprättades, tre för naturtyper på berget 

(hällmarktallskog, fuktigare områden och brandfält) och två artlistor för foten av berget, 

ädellövskog och strandlinje. Jag antecknade också var stigen gick. 

Områden där människor vistas ofta jämfördes med områden som var orörda. På så sätt kunde 

jag fastställa om slitage har någon direkt påverkan på vegetationen och artdiversiteten. Jag 

gjorde en punktmässig inventering av alla naturtyper och antecknade vilka arter som finns.  

Det vill säga jag gick runt till de olika naturtyperna och antecknade vad som existerade där. 

Jag hade 45 fälttimmar på 30 ha, en timme per hektar och 15 timmar extra. De kvarvarande 

timmarna fördelades på att undersöka naturtyper och att utforska grottsystemet (den östra 

delen). 

Till min hjälp hade jag en flora (Mossberg & Stenberg 2003), en fågelbok (Svensson et al. 

1999),  en kikare, en GPS och två  bestämningsböcker (Krok et al. 2001)/( Hallingbäck & 

Holmåsen 1985) för att kunna artbestämma. Artinventeringen omfattar växter, mossor, lavar, 

däggdjur, insekter och fåglar men inte vattenväxter. I denna artinventering tog jag hänsyn till 

var stigen låg för att se om slitage påverkat vegetationen. Om det ska bli ett reservat krävs en 

skötselplan som tidigare nämnts. För att en skötselplan skall tas fram krävs det förkunskaper 

om hur markanvändningen sett ut, därför laddade jag ner en häradsekonomisk karta från 

1901-06 (Lantmäteriet 2013). I studien ingår att ta fram ett förslag till en skötselplan. För 

detta ändamål jämfördes olika skötselplaner från olika kommuner och länsstyrelser som har 

likvärdiga naturtyper. 

 

Andelen trädslag antecknades för att få fram den dominerande arten. Punktmarkeringar 

gjordes med hjälp av en GPS för att kartlägga det som är värt att bevara. Punktmarkeringar 

gjordes för ädellövträd, grova träd som kan bli evighetsträd, föryngring av ädellövträd, var det 

fanns mossmattor, sällsynta växter, småskaliga miljöer såsom rotvältor och lågor, videväxter 

och boplatser i träd. Andra småskaliga miljöer som lågor, rotvältor och sällsynta arter 

markerades ”bevara”. 

Dessa punktmarkeringar är en viktig källa för att senare avgöra om området ska bli ett 

naturreservat samt hur det ska skötas. 

När jag skulle undersöka berggrunden tog jag fram en berggrundskarta från Sveriges 

geologiska undersöknings hemsida (SGU). Jag arbetade med programmet ArcGIS version 10 i 



Mathilde Gustafsson 

8 
 

uppsatsen. Med ArGIS gjorde jag shapefiler för att markera ut naturtyperna (bilaga 1).  Detta 

program användes också för mina punktmarkeringar och tolkning av kartläggningen. 

Inne i grottsystemet gjordes en rekognosering för att undersöka vad som lever där och för att 

se om det finns ovanliga arter. Tyresö kommun gjorde en naturinventering tidigare (1998) och 

jag har använt mig utav den i viss mån. All inventering gjordes under dagtid och en fältdag 

vid gryning. 

 

 

 

4. Bakgrund 

4.1 Områdesbeskrivning 

 

Mitt studieområde kallas för Klövberget och utgörs av 30 ha. Området ligger i Tyresö 

kommun och ligger på Tyresö-Brevikhalvön (se fig. 1). Tyresö tillhör Stockholms län och 

ligger sydost om Stockholm stad. Kalvfjärden avskiljer Klövberget ifrån fastlandet och ligger 

mittemot Tyresta nationalpark och naturreservat. Området ägs nu av kommunen, men ägdes 

tidigare av Tyresögodset (Bardun, 2013). Brevikhalvön var känt på 1600-talet för sitt 

tegelbruk Finnborg, som ligger i anknytning till Klövberget. Gabriel Oxenstierna började 

bygga Tyresö slott och behovet av tegel var stort. Leran vid Klövberget var av hög kvalitet 

och transportsträckan var kort till tegelbruket. Under 1870 tillverkades 1,5 miljoner tegel per 

år (Stockholms län museum, 2011), men vid 1913 tog leran slut och bruket lades ner. 

Under 1800-talet tros det funnits skogsbete som tillhört Mokärr, Ällmora eller Svartbäcken 

men mycket av skogen på Klövberget har huggits ner på grund av tegelbrukets behov av ved 

under brukets gång (Berg, 2013). Det kan finnas frön i vila om landskapet varit öppnare en 

gång i tiden. 

 

Vid 1930-talet började det byggas fritidshus på Brevikshalvön och där tegelbruket en gång låg 

(Stockholm läns museum, 2011).   Tidigare fanns det ett par sommarvillor vid Brevik som 

ligger öster om Klövberget. Fram till 1950-talet hade omkring 3000 sommarvillor byggts och 

vägar som gjorde att Brevikhalvön var till för sommargästar och för rekreation. Idag byggs 

permanenta bostäder av de gamla fritidhusen. Detta tränger förmodligen bort de arter som 

lever i skogsmiljöer eftersom vissa arter kräver stora områden för  mat, boplats och revir. 

(Niklassons & Nilsson, 2005). 
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Figur 1: Den översta kartan visar området med terrängkartan klassificering i teckenförklaringen där 

mitt arbetesområde är markerad i rött. Den nedre kartan visar var området är i förhållande till 

Stockholm. Bakgrundkartan är terräng- och översiktskarta © Lantmäteriet i2012/899 
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4.2 Rekreation 

 

Kommuner och länsstyrelser vill satsa på rekreation, genom att skapa naturreservat nära 

storstäder för att minska stressnivån hos befolkningen och samtidigt öka dess kunnighet och 

förståelse om naturen (Naturvårdsverkets, 2011). Om man bor nära naturen så ökar det 

barnens utveckling och stimulerar även människans kropp och sinne utan att det tar på 

krafterna (Lundwall & Isaksson, 2006). Tätortsnära skogar har stor betydelse för befolkningen 

eftersom ca 85 % av befolkningen bor i storstäder (Berg, 2010). Vid stadsplaneringen kan det 

ofta bli en konflikt mellan å ena sidan människan, rekreationscenter och friluftsliv och å andra 

sidan naturvård och miljövård (Naturskyddsföreningen, 2011). 

Vid nedre delen av Klövberget finns det en båtklubb för mindre fritidsbåtar. Området i sin 

helhet besöks flitigt av både närboende, campare, kanotister, bergsklättrare, flygglidare och 

grottutforskare (Bardun, 2013). Detta medför att slitaget ökar på området som är känsligt. Det 

finns en trappa för att komma till Klövbergets utsiktsplatser. Tyresö kommun har lagt en 

grillplats vid ädellövskogen i anknytning till vattnet och grottsystemet. 

 

 

4.3 Grottan och berget 

 

Klövberget är ca 1,5 km brett och har en varierande höjd över vattennivån på 10-65 meter. 

Berget stupar ner i Kalvfjärden som är ca 27,5 meter djup på det djupaste stället (Söderstram 

& Westman, 1984).  Klövberget är en förkastningsbrant, vilket skapats av att ett bergsblock 

höjs, sänks eller rört sig i sidledes mot andra bergsblock. Det finns olika teorier om hur berget 

bildats. En teori är att en iskanten legat och tryckt mot bergväggen och bildat sprickor i 

berget, men denna teori är oklar. En annan teori är att det var en kraftig postglacial 

jordbävning (ca 10,430 BP (Before Present)) med seismo-tektoniska krafter. Detta 

förorsakade att den västra sidan (se fig. 2) A trycktes uppåt med en vinkel på 65 grader och 

möter jämsides med östra sidan B och gör att A tippar en aning (Mörner & Sjöberg, 2011). Då 

bergblock A & B rasade samman bildades grottorna. 

Ovanstående teorier stöds av att bergsblocken ligger strikt organiserade vid foten av berget. 

Detta är en indikation på att stora bergsblock rasat och därefter klyvts längst vägen ner i 

sprickorna och till bergets fot (Mörner & Sjöberg, 2011). Blocken har troligtvis lösgjorts av 

spänningarna som uppstod samtidigt som den snabba landhöjningen skett (Mörner & Sjöberg, 
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2011). Efter att isen dragit sig undan kunde en landhöjning uppstå. Detta ser man tydligt på de 

stora blocken som ligger vid den nedre delen av berget, vissa som robusta taköverhäng. 

Östra klövbergsgrottan är en av Sveriges längre urbergsgrottor, uppmätt till 360 meter långt 

(Sjöberg. Pers. kom., 2013). Inne i grottan växlar det mellan stora och små salar med trånga 

gångar (bilaga 5) och har geologisk ett stort bevarandevärde. Grottsystemet (östra 

grottsystemet) lockar till sig många skolklasser och andra grupper för undervisning i 

grottsystemet. Man kan stöta på ”urbergsgrottfenomen” såsom fina knoppsinterbildning och 

frost- och vittringsprodukter (Söderstam & Westman, 1984).  Knoppsinterbildningar är sinter 

som är ett samlingsnamn för utfällningar av mineral ur lösningar av kalk eller kisel. De har en 

knoppsliknande form därav namnet knoppsinterbildningar. I de flesta granitiska svenska 

urbergsgrottor finns det kiselsinter i form av amorft opal, opal-A. Kiselsinterna är uppbyggda 

av kisel (Si) som ingår i kvarts som är ett grundämne i huvudmineral som ingår i gnejsgranit. 

Den västra grottan besöks ej på grund av att den är störningskänslig och ligger svårtillgängligt 

(Lundberg, 2013). Djurlivet, var när det inventerades 1998  rikt inne i grottan med bland 

annat grottspindeln/källarspindeln (Meta menardi), fladdermöss, nattfjärilar och olika 

insektsarter (Söderstam & Westman, 1984). 

 

 

Figur 2. Bild hur berget och grottan bildades, tagit ur Svenska Grottor, Excursion guide 2011 ( Mörner 

& Sjöberg, 2011). © Rabbe Sjöberg. 
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Figur 3. Digitalfigur över berget framställt av Nordqvist, Johan. © Johan Nordqvist. 

 

 

 

 

4.4 Bergsklättring och rovfåglar 

 

Bergets klippa lockar till sig många bergs- och fritidsklättrare som medför en negativ 

konsekvens på växtligheten, framförallt för att lavarna nöts bort (Scholler, 1994). Även 

klipplevande rovfåglar påverkas av bergsklättrare, vilket kan ha orsakat att de flyttar på sina 

bon till en mer ostörd miljö. Detta gäller framförallt klippor som är i anknytning till havet. Ett 

exempel är i England vid Peak District där man tydligt har märkt att beståndet av 

pilgrimsfalkar övergett sina bon på grund av klättrare.  Bergsklättring fick sitt lyft då frågan 

om hälsa och träning blev en populär hobby runt 1980-talet och nya redskap underlättade 

klättrandet (Larson et al., 2000).  Sökandet efter utmaningar, risktagandet, fysiska 

välbefinnandet och sinnesnjutning påverkade bergklättringens ökning bland allmänheten 

(Bonnington, 1992). 

På Klövberget finns det 35 klättringsstråk (Stockholm klätterklubb, 2002) i olika 

svårighetsgrader och där klättrare fäst bultar vid några stråk för att sätta linor. Detta sker utan 

godkännande av kommunen, ”branten används flitigt av Stockholmsklättrarna som 

övningsklippa” (Söderstam & Westman, 1984). Detta innebär ett problem för 

störningskänsliga rovfåglar då Klövberget är en exceptionell boplats åt bland annat 

pilgrimsfalk och berguv. 



Klövberget- Ett naturreservat? – Inventering samt förslag till skötselplan 

13 
 

Berguv är världens största uggla, med ett vingspann mellan 140-180 cm. Den väljer främst 

hyllor i bergskanter som sin boplats, där den med visst skydd och där den kan se sig om efter 

föda. Berguven var nära på att bli utrotad, men det kom en fridlysning 1950 och man började 

föda upp och släppa ut uvar. Fågeln livnär sig inte bara på sjöfåglar och smågnagare utan 

plockar också larver i döda grova tallar genom att dra av barken (Geholm, 2009). 

 

 

4.5 Berggrunden och jordlagret 

 

Berggrunden är uppdelad i två slag, gnejsgranit och lättvittrad amfibolit och metagråvacka 

med glimmerskiffer, grafit- och/eller sulfidförande skiffer (SGU, 2013). Gränsen mellan dessa 

löper tydligt snett över området. Berget består av gnejsgranit medan östra delen av bergets fot 

och kalvfjärden består av metagråvacka med mera. 

Jordlagret är innehållsrikt på kalk vilket gör att det växer många kalkgynnade växter som 

annars inte förekommer i mellersta delarna av Sverige. ”Det sipprar ut vatten ur den 

lättvittrade amfiboliten och kanterna täcks av ett tjockt lager gråvit utfälld kalk, som bildats 

genom vittring av kalksilikat” (Länsstyrelsen, 1975).  Kalken kommer dock inte ifrån 

berggrunden på grund av att berget består av gnejsgranit. En teori är att inlandsisen 

transporterade kalken från norra Sverige via Bottenviken. Kalken kommer ifrån fossiler som 

lagrats.  Det är inte bara jordlagret med kalk som gör att det finns en rik lundflora på berget 

och bergets nedre delar, utan klippan har ett sydligt läge med exponeringen från solen. Det 

innebär att det kan finnas sällsynta arter som kräver både kalk och värme. Dessa 

solexponerade bergsbranter i kombination med ett sydligt läge fungerar som tillflyktsorter för 

rödlistade växt- och djurarter. När det gäller skötseln av rasbranter, finns det en grundregel 

som säger att man ska lämna nyckelbiotoper orörda med undantag för granar som bör huggas 

ned, eftersom dessa pga snabb tillväxt kan hindra solljuset och skugga markskiktet (Niklasson 

& Nilsson, 2005). 

 

 

4.6 Växtlighet och skyddsvärde 

 

På berget finns det en typisk hällmarkstallskog med bland annat senvuxna tallar (martall) 

(Pinus sylvstris), gran (Picea abies), ek (Quercus robur), lönn (Acer plataniodes), rönn 

(Sorbus aucuparia), björk (Betula pendula) och fuktigare områden med vitmossa 

(Sphangnum sp.) och skvattram (Rhododendron tomentosum).  Vid ett parti finns det ett 

gammalt brandfält där pionjärväxter såsom björk satt fäste. De tallar som står kvar efter en 
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brand är antingen döda eller halvdöda. I skogen finns det många lågor, rotvältor och döende 

tallar och granar, men ålderssammasättningen varierar bland träden. Detta gynnar insekter och 

fågelarter som till exempel hackspettar (Bleckert & Petterson, 1997). Tallskogen på 

Klövberget är ett mycket gott exempel på hur en hällmarkstallskog ska se ut. 

Fältskiktet består främst utav blåbär (vaccinium myrtillus), skogskovall (Melampyrum 

sylvaticum), bergsyra (Rumex acetosella), ljung (calluna vulgaris), olika halvgräs-arter (Carex 

sp.) och stensöta (Polypodium vulgare). 

Djurlivet är rikt med många insekter av olika slag bland annat pollinatörer samt fåglar. Det 

finns ett fåtal däggdjur som till exempel rådjur och räv. Vid foten av berget finns det en 

ädellövskog med inslag av alm (Ulmus glabra), klibbal (Alnus glutinosa), lind (Tilia cordata), 

lönn (Acer platanoiders) och ek (Quercus robur). 

Gamla ekar är värdefulla biotoper för flera vedlevande insekter och andra djur såsom fåglar 

(framförallt hackspettar). Detta eftersom ek är ett ädellövträd och en viktig småskalig miljö 

för många arter (Lind, 2010). Intressanta övriga småskaliga miljöer för värdefulla insekter är 

bland annat senvuxna tallar det vill säga martallar (Niklasson & Nilsson, 2006 ). 

Krontopparna på vissa tallar är vida och gynnar boplats åt rovfåglar (Bleckert & Petterson, 

1997). Bergsbranter och rasbranter kan vara en av de mest välutvecklade skogarna och 

naturliknande skogar på grund av att de är svårtillgängliga (Niklasson & Nilsson, 2006). 

Egenskaper som höjer naturvärdet är grova lågor, brända träd och stubbar, vidkroniga boträd, 

grova jätteträd, vindfällen samt välutvecklade bärris. Framförallt självdöende träd eller döda 

träd/stubbar har ett stort värde och ska alltid sparas i syfte för skötsel av ekosystemet. Dessa 

småskaliga miljöer är viktiga för att det ger boplatser åt många arter. Ett exempel är 

barkborrar som borrar sig under barken och lösgör barken för många insekter som i sin tur ger 

föda åt andra djur så som hackspettar (Bleckert & Petterson, 1997). 

Spillkråkan är en nyckelart. Nyckelarter är arter som spelar en viktig roll för andra arter i ett 

ekosystem (Niklasson & Nilsson, 2005). Andra viktiga arttermer inom skog- och miljövård är 

signalarter, rödlistade och fridlysta arter.  Definitionen på signalarter lyder ”Signalarter är en 

term för att urskilja skogar med höga naturvärden och en eller fler signalarter är ofta ett 

tecken på ett avvikande skogsområde som kan vara nyckelbiotop” (Skogsstyrelsen, 2013). 

Rödlistade arter är en artlista som finns med i artdatabanken och är de arter som är hotade på 

något sätt (Skogsstyrelsen, 2013).  Artdatabanken är en databank över Sveriges arter och 

naturtyper, däribland en lista över rödlistade arter som framställt av bland annat SLU. I lagen 

om fridlysning står det så här: ”fridlysning för fåglar och däggdjur innebär deras ägg och bon 

är fredade enligt jaktlagen (SFS 1987:259) och jaktförordningen (SFS 1987:905) med 

undantag för vissa möjligheter till skyddsjakt”. I lagen för groddjur lyder enligt följande: 

”alla grod- och kräldjur är fridlysta med stöd av miljöbalken. För kärlväxter att det är förbud 

att plocka, gräva upp eller skada växten eller att ta frön, för liljekonvalj är det förbud att 

gräva upp växten eller plocka växten för försäljning” (Länsstyrelsen Stockholm fridlysning, 

2013). 



Klövberget- Ett naturreservat? – Inventering samt förslag till skötselplan 

15 
 

Det finns både ved- och trädberoende arter. Vedberoende arter är de arter som är bundna till 

död ved. Alla vedberoende arter, som lever på/i träden och även på marken i anslutning till 

veden eller trädrötterna, klassificeras som trädberoende arter, även epifytiska arter klassas in 

här (Niklasson & Nilsson, 2006). Förutsättningar för att artrikedomen ska vara stabil och öka 

är att det krävs att skogen har inslag av lövträd, döda eller döende träd, men framförallt att det 

ska vara en heterogen miljö med varierande ålderssammansättning (Naturvårdsverket, 1992).  

Inom modern skogsskötsel finns en regel att man ska bevara gamla träd, högstubbar, träd som 

får åldras i fred. Dessa träd kan hysa stor diversitet och kallas för evighetsträd (Jakobsson, 

2005). Begreppet ”evighetsträd” börjar omnämnas inom skogsbruk i mitten av 1900-talet 

eftersom ekar och tallar kan leva åtminstone i 800 år (Naturskyddsföreningen i Skåne). 

Klövberget har skyddsmotiven: geologisk (G), botanisk (B) zoologisk (Z), starkt 

friluftsintresse (F) och områden med mycket vacker landskapsbild (L). Klövbergets 

naturvårdsobjekt har klass II vilket innebär att intresset ligger på regionalnivå (Bardun, 1998). 

I naturinventeringen som gjordes 1998 ansåg man att Klövberget bör bli ett naturreservat.  I 

Tyresö kommun finns det stora arealer som är ”Natura 2000”-skyddade enligt habitat- och 

fågeldirektivet. I kommunen finns det även en nationalpark och flera naturreservat. Några 

ligger på andra sidan Kalvfjärden bland annat Tyresta nationalpark. På Brevikhalvön finns det 

idag tre naturreservat; Dyvik, Sandholmarna och Dyviks lövängar (bilaga 3). 

En viktigt ekologisk resurs i den svenska skogen är blåbärsris eftersom det lever minst ett 30-

tal insekter som livnär sig där på bladen, till exempel fjärilslarver (Bleckert, & Pettersson, 

1997). Bäret är också en viktig resurs för de arter som berikar sin kost såsom björn, räv, 

gröngöling, storsparv och nötskrika m.fl.  I många av våra skogar växer det blåbär, lingon och 

svamp. Ur ett rekreations- och näringsvärde är det en viktig tillgång för att locka ut människor 

i naturen. 

Idag växer skogen spontant igen bl a på grund av att skogsbruket har förändrats. Förr sköttes 

skogen av människan och djuren, man använde sig utav bland annat skogsbete. Idag sköts 

skogen av maskiner. Maskinerna är tunga och tär på markskiktet. Detta och igenväxningen är 

ett hot mot kalktallskogen, eftersom marken skuggas, vilket leder till utarmning av den 

biologiska mångfalden och hindrar naturlig föryngring( Nitare, 2009). En annan orsak till att 

skogen växer igen kan bero på det höga kvävenedfallet (Mebus & Löfgren, 2003). 

 

 

 

 

 

 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5967-5.pdf
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5. Resultat 

Nedanstående punkter är resultatet från fältstudien och artinventeringen. 

 

5.1 Växter 

Totalt fanns det 68 växtarter (fig. 7). Resultaten visar att det finns kalkgynnade arter i 

området, 5 stycken i hällmarkstallskogen, 12 stycken i ädellövskogen och 2 stycken vid 

strandlinjen varav dessa vid strandlinjen även finns i ädellövskogen. De fynd som 

förekommer i artlistan över hällmarkstallskogen är svartbräken (Aspenium trichomanes), 

tvåblad (Listeria ovata), tulkört (Vincetoxicum hirundinara), klasefibbla (Crepis praemorsa) 

och lundviol (Viola reichenbachiana).  De andra växterna är bergsyra (Rumex acetosella), 

ljung (Calluna vulgaris)och stenbräken (Cystopteris fragilis) som trivs på torra berg. 

Det som skiljer brandfältet och de fuktigare områden från hällmarktallskogen är att i fuktigare 

områdena dominerar gran (Picea abies), blåbärris (Vaccinium myrtillus), skogskovall 

(Melampyrum sylvaticum) och vitmossa (Sphagnum sp.). Vid brandfältet fanns det mest tall 

(Pinus sylvestris), kärleksört (Hylotelephum telephium), kungsljus(Verbascum thapsus)och 

björk (Betula pendula). 

De mest intressanta fynden in ädellövskogen är hampflockel (Eupatorium cannabinum), 

blåsippa (Hepatica nobilis), spenört (Laserpitium latifolium), tandrot (Cardamine bulbifera), 

lundslok (Melica uniflora) och sårläka (Sanicula eurpaea), eftersom de är ovanliga/fridlysta. 

 

 

5.2 Mossor och lavar 

 

Beståndet av mossor och lavar i hällmarktallskogen är större än i ädellövskogen (bilaga 4). I 

hällmarksstallskogen finns bl a husmossa (Hylocomium splendens), björnmossa (Polytrichum 

schreberi), kammossa (ptilium-castrensis), vitmossa (Sphangnum sp.) och gulvit renlav 

(Cladonia arbuscula), grå renlav (Cladonia rangiferina) och pigglav ( Cladonia uncialis). 

Björnmossa och vitmossa finns även i de fuktigare områdena. I ädellövskogen finns bland 

annat husmossa (Hylocomium splendens), raggmossa (Racomitrium sp.) och väggmossa 

(Pleurozium schreberi). Dock finns ingen inventering av bergsväggen på grund av 

säkerhetsskäl.  En orsak till varför listan över mossor och lavar (bilaga 4) vid ädellövskogen 

är knapp, är för att mycket av mossan och laven var bortslitet eller var i dålig kondition d.v.s. 

att det inte gick att artbestämma. Mossor och lavar finns under samma artlista (bilaga 4). 
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5.3 Fauna 

 

De dominerande djurgrupperna var fåglar och insekter.  Det var mycket trollsländor (Odonata 

sp.) och hästmyror (Camponotus herculaneus). Några av fynden var berguv (Bubo bubo), 

pilgrimsfalk (Falco peregrinus), kopparödla (Anguis fragilis) och spillkråka (Dryocopus 

martius) vid hällmarkstallskogen. Arter vid ädellövskogen och vid strandlinjen var nötskrika 

(Garrulus glandarius), blågrått kapuschongfly larv (Cucullia lactucae) och vanlig groda 

(Rana temporaria). Hela artlistan finns i bilaga 4. I artlistan har jag inte delat upp ordningen 

tvåvingar i de olika familjerna. 

 

 

5.4 Grottan 

 

I tabell 8 (bilaga 4) finns artlistan över fauna i grottan.  I en spindelsal, som ligger till vänster 

om huvudingången där det brukar förekomma många spindlar, fanns det några få 

källarspindelar (Meta menardi). På drygt 2 timmar antecknades 16 källarspindlar totalt i 

grottan, spindlar är ljusskygga vilket kan vara orsaken till det låga antalet. Sex stycken 

äggsamlingar antecknades.  Under fältdagen syntes inga andra djur som till exempel 

fladdermöss, men detta beror på att fältturen gjordes under dagen sommartid, då bl a 

fladdermössen i regel är utanför grottorna. 

 

Alla artlistor finns i bilaga 4. 

 

  

5.5 Artsammansättningen 

 

Uppskattning av andelen trädslag som finns i hällmarkstallskogen visar att tall dominerar med 

52 % (fig. 4) och andelen gran var 14.47 %.  Andra trädslag som förekom på området var ek, 

lönn, rönn, björk, en, ask, bok och fågelbär. Det lägsta antalet trädslag var fågelbär och bok 

som låg på 0.01%. Andelen lönn och ek var densamma (10 %), rönn var 5 %, björk och en låg 

båda på 4 % och ask på 0.5% av den totala andelen. 

Bland de typer av trädslag som  dominerar, uppskattar jag att lind dominerar med 26 %  i 

ädellövskogen (fig. 5). Andra trädslag som noteras i studien är alm, ek, lönn, rönn, asp, björk, 
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ask, klibbal och hassel. Det som förekommer minst var hassel och klibbal som ligger på 3 % 

av den totala andelen. Resterande trädslag blev alm 17 %, ek 15 %, lönn 13 %, rönn 7 %, ask 

6 %, björk 5 % och ask 5 % av den totala andelen trädslag (fig. 5). 

I figur 6 anges artantalet per naturtyp och antalet arter som är kalkgynnade. Av 68 växtarter 

fanns 17 kalkgynnade växter. Av dessa fanns 5 stycken i hällmarkstallskogen, 12 stycken i 

ädellövskogen och 2 stycken i strandlinjen. Det var samma kalkgynnade arter i strandlinjen 

som i ädellövskogen (fig. 6).  I hällmarkstallskogen fanns det flest arter närmare bestämt 43 

stycken (figur 6). Men i ädellövskogen fanns det 42 arter, av dessa arter fanns det flest 

kalkgynnade arter som är sällsynta och de flesta växer sparsamt i mellersta Sverige. Det 

förekom fem kalkgynnade arter i hällmarkstallskogen (tabell 4, bilaga 4). 

Resultaten visar även att det fanns flest växter jämfört med antalet djurarter i hela 

studieområdet (fig. 7). Figur 7 förklarar artantalet fördelat per djur- och växtgrupp. Antalet 

arter av örter/buskar var det samma på berget och vid ädellövskogen och strandlinjen, 34 

stycken. Antalet mossarter på berget resulterade 8 stycken och i ädellövskogen fanns det 4 

stycken. I ädellövskogen fanns det inga lavar och på berget fanns det 4 stycken arter. Det 

fanns fler fågelarter på berget 16 stycken och i ädellövskogen blev resultatet 11 stycken 

fågelarter. Antalet insektsarter blev 4 stycken på berget och 2 stycken i ädellövskogen. Antalet 

kräldjursarter blev 2 stycken på berget och 1 art i ädellövskogen (fig. 7).Antalet 

däggdjursarter blev 3 stycken på berget och 1 art i ädellövskogen. Dessa resultat visar endast 

de arter som gick att artbestämma. 

Fuktigare områden har fler arter än strandlinjen vilket är normalt. Figurerna (fig. 6 & 7) visar 

bara artdiversitet och inte antalet av varje art. 
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Figur 4. Uppskattning av andel trädslag i hällmarkstallskogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Uppskattning av andelen trädslag ädellövskogen. 
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Figur 6. Antal växtarter (röd) i naturtyperna och antalet kalkgynnade (grön) arter i varje naturtyp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Antalet arter per området ovanpå berget ( inkluderar hällmarkstallskog/brandfält & Fuktigare 

områden), och i ädellövskogen/på stranden. 
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5.6 Kartan 

 

De utvalda punkterna 1. Bevara, 2. Evighetsträd, 3. Fågelbo och 4. Föryngring av 

ädellövträd syns i figur 8. Under punkten bevara (1) är punktmarkeringarna med en viktig 

småskalig miljö där den biologiska mångfalden kan gynnas såsom rotvältor, döda grova träd 

och lågor. Fler punktmarkeringar inom bevara är kalkgynnade arter, mosstäcken, skvattram 

(Rhododendron tomentosum) och ovanliga växter. Punkten Evighetsträd (2) valdes efter 

utseendet, placering och trädslaget, närmare bestämt tallar, granar och ekar. Punkten Fågelbo 

(3) var punktmarkeringar där det fanns fågelbo i träd eftersom fågelbon i bergsklippan inte 

gick att observera. Punkten Föryngring av ädellövträd (4) valdes där det förekom synnerlig 

föryngring och där föryngringen var i gott skick. 
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Figur 8. Karta med alla punkter: 1. Bevara (röd prick)- områden som innehåller viktiga småskaliga 

miljöer, 2. Evighetsträd (gul prick) – grova träd, 3. Fågelbo (blå stjärna) – fågelboplats i träd, 4. 

Föryngring ädellövträd (grön triangel)- där det sker mycket föryngring av ädellövträd. 
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6. Diskussion 

 

I denna studie kan man se att det finns fyra rödlistade arter, klasefibbla (Crepis praemorsa), 

berguv (Bubo bubo), pilgrimsfalk (falco peregrinus)och bivråk (Pernis apivorus). Av dessa 

klassas klasefibbla och berguv som nära hotad (NT) av artdatabanken. Pilgrimsfalk och bivråk 

klassas som sårbar (VU). Klasefibblan vill ha det ljust, kvävefattigt och gynnas av slåtter 

(Ekstam & Forshed, 1992). Det finns två växter i området som fungerar som värdväxter åt 

rödlistade arter och dessa är olvon och svartbräken. Olvon (Viburnum opulus)  ger boplats åt 

den nära hotade (NT) olvonglasvingen (Synanthedon andrenaformis) men den lever främst på 

parkolvon (artdatabanken 2013). Därnäst använder den sårbara (VU) svartbräkenmal 

(Psychoides verhuella) svartbräken (Asplenium trichomanes) som sin värdväxt. 

Svartbräkenmalen lever i klippbranter, men dess habitat är hotad för att klippbranter växer 

igen (artdatabanken, 2013). 

Det finns organisationer som jobbar med att föda upp och släppa ut rovfåglar i olika områden. 

Detta görs för att värna om rovfåglarna för att många rovfåglar är eller har varit utrotade. Ett 

exempel på en fågelart är berguv. Berguven föredrar klipphyllor som sin boplats och 

Klövberget är en optimal boplats åt denna fågel. Områdets rovfåglar tillhör också statens vilt 

och har ett högt värde dvs. behöver extra skydd (naturhistoriska riksmuseet, 2013). 

Av de fridlysta arter som jag funnit var blåsippa (Hepatica nobilis), liljekonvalj (Convallaria 

majalis), orkidéen tvåblad (Listeria ovata), vanlig groda (Rana temporaria), kopparödla 

(Anguis fragilis), snok (Natrix natrix), pilgrimsfalk (falco peregrinus) och berguv (Bubo 

bubo)(Naturvårdsverket, fridlysning). Detta styrker det faktum att Klövberget bör bli ett 

naturreservat eftersom dessa arter skall skyddas. 

Alla orkidéer är fridlysta eftersom de växer sparsamt i hela Sverige (Anderberg, 2013). 

Orkidéers förökning är någorlunda okänd men orkidéer trivs i öppna områden (Ekstam, 

2013). 

Några andra arter som fanns och är sällsynta i mellersta Sverige var sårläka (Sanicula 

europaea), hampflockel (Eupatorium cannabinum), ramslök (Allium ursinum), lundslok 

(Melica uniflora), myskmadra (Galium odoratum), spenört (Laserpitium latifolium), tandrot 

(Cardamine bulbifera) och lundviol (Viola reichenbachiana). Dessa växter är mer vanliga i 

södra Sverige och skådas främst i Skåne eller på Öland och Gotland (Anderberg, 2013).  Alla 

dessa växtarter växer i mull-och kalkrika jordar främst vid lundar. Detta är en orsak varför 

Klövberget bör bli ett naturreservat för att då behöver inte människor åka långa sträckor för 

att studera dessa växter som oftast trivs i kalkrika lundar.  De andra växtarter som majbräken, 

skogskovall, hässlebrodd och brännässla indikerar på att marken kan vara kalkrik. Att det 

växer brännässla (Urtica dioica) är även en indikation på att marken är övergödd, eftersom 

brännässla (Urtica dioica) är en kväveälskande ört (Notter, 2012). Det tyder på att området 
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vid ädellövskogen kan vara övergött men det växte inte så mycket brännässlor vilket är 

positivt tecken. 

Hampflockel (Eupatorium cannabinum) är en växt som oftast finns vid Skånes kust, och den 

växer i mängder vid Klövberget och lockar även till sig fjärilar som till exempel citronfjäril 

vilket ökar den biologiska mångfalden. Andra blommor som också lockar till sig pollinatörer 

är den tjockbladiga kärleksörten (Hylotelephium telephium) som är rik på nektar. 

Flockblommiga växter som är lättillgängliga lockar till sig guldskalbaggar och andra 

blombesökande skalbaggar (Lundwall & Isaksson, 2006). 

En god indikator på att marken är artrik i skogsmiljön är sårläka (Sanicula europaea) 

(Anderberg, 2011). Sårläkan (Sanicula europaea) växer i rikligt i ädellövskogen vilket tyder 

på att Klövberget har en artrik skogsmiljö. Myskmadra (Galium odoratum) är som de övriga 

fynden en sällsynt art men till skillnad mot de andra växterna även sällsynt i södra Sverige. 

Den brukar ibland förvilda sig från odlingar (Anderberg, 2011). 

Lundviolen (Viola reichenbachiana) fann jag vid bergets kant men bara enstaka exemplar. 

Den växte tillsammans med tjärblomster (Lychnis viscaria) som trivs i öppnare områden. Om 

bergsklättringen blir mer populär och intensivare utan reglering, finns det risk att lundviolen 

m.m. försvinner helt.  Jag har talat med några anonyma bergsklättrare och de säger att de 

försöker ta hänsyn till naturen, då de tycker att Klövberget är vackert (2 st bergsklättrare, 

2013). Det är ett gott tecken att en del klättrare tar hänsyn till växtligheten. 

Eftersom rasbranter och klippor är känsligt område så bör man avsätta biotopskydd vid 

sprickor och skred (Lundwall & Isaksson, 2006). Den naturliga störningen i form av ras bör få 

ske eftersom det gynnar störningsberoende kärlväxter. Dessa växter kan även förekomma i 

hagmarker och slåtterängar (Niklasson & Nilsson, 2005).  Lundsloken (Melica uniflora) är en 

sällsynt art i mellersta och norra delar av Sverige och mer vanlig i Skåne, även denna växt är 

kalkgynnad. I och med att det växer en del kalkgynnade växter så är det ett starkt värde i 

bedömningen om Klövberget ska få ett skydd.  Den kalkgynnade skogen anser jag vara en 

skyddsvärd naturmiljö, och är ett av kraven som finns för att det ska bildas ett naturreservat 

som är en värdefull naturmiljö. 

Vid stigen på berget syntes slitage eftersom folk trampar ner vegetationen och jordlagret är 

tunnare i berg i dagen då slits växter lättare bort. Man kan se att besökare också lämnar skräp 

efter sig. Det förekommer motordrivna fordon på området (fig 8.), som ger körskador och 

borde förbjudas på Klövberget. Ett annat problem som uppstått i och med att folk börjar 

besöka grottsystemet vid Klövberget är att de trampar bort mosstäcket som ligger över 

blocken. Enligt grottguiden Andreason fanns det ett stort mosstäcke precis vid ingången till 

grottan för ca 25 år sedan, men idag är det bara ett litet mosstäcke kvar (Andreason, 2013). 

Eftersom mossa växer långsamt (Vanhoenacker, 2013) är det ett problem att mosstäcken slits 

bort. Det är inte bara mosstäcken som slits bort utan andra växter slits också bort. Det går att 

se att slitaget har gjort stor inverkar på strandvegetationen i och med att folk drar upp båtar 
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och vistas på stranden. Man kan se att hampflockel har slitits bort och risken finns att den 

försvinner helt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Slitage från besökare. Foto: Mathilde Gustafsson. 

 

Vid de fuktigare områdena som ligger en bit utanför stigen, var blåbärsriset högvuxet och 

mosstäckt, med inslag av mossklädda rotvältor och lågor vilket är ett tecken på att det varit 

orört.  Med mycket blåbärsris höjs den biologiska mångfalden eftersom blåbärsris är en 

viktigt ekologisk resurs och en nyckelart. Det innebär att fler fjärilar kan få boplats i bladen 

för att larven bor under bladen (Bleckert & Pettersson, 1997). Blåbären ger föda åt många 

däggdjur och kommer även att tillgodose behovet för rekreation för att det lockar till sig 

bärplockare och då vistas allt fler människor i skogen. Detta kan leda till slitage på marken 

och det gäller att veta hur man ska överväga detta. 

En annan nyckelart är spillkråkan (Dryocopus martius) som ger boplats åt fåglar såsom 

skogsduvan samt insekter (Bleckert & Pettersson, 1997). Med nyckelarter anser jag att den 

biologiska mångfalden kan stärkas vilket är ett av kraven för att bilda ett naturreservat. 

I området hittade jag sex stycken träd som eventuellt skulle kunna bli evighetsträd, detta ger 

ett värdefullt bevarandevärde. Det måste finnas evighetsträd för att säkerställa framtiden och 

idag har man säkerställt cirka 500 stycken i landet (Niklasson & Nilsson 2005). Klövberget 

hyser mycket död ved och levande värdefulla träd med vidkroniga krontoppar. Dessa bör  

bevaras. Bristen på död ved och gamla träd  ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden 

(Lundwall & Isaksson, 2005). Detta är även ett starkt argument för att bilda ett naturreservat.  

Alla kommuner och länsstyrelser borde satsa på att bevara den biologiska mångfalden för det 

är många starkt hotade arter även utrotade arter som är kopplade till skogen och gamla träd. 
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Många kommuner håller redan på med detta. Det finns många rödlistade insektsarter som 

kräver död vet, antalet ligger runt 542 stycken (Jonsell et al., 1997). Det är inte bara ett 

trädslag som är viktig för dessa rödlistade insekter. Ek har flest rödlistade arter och har den 

högsta andelen specialiserade arter (Jonsell et al., 1997).  Gran, tall, bok, björk, asp, ask, lind 

och sälg är viktiga trädslag för insekterna och varav sälg, lind och ask också har många 

specialiserade insekter (Jonsell et al., 1997).  Alla dessa nämnda trädslag förekommer på 

Klövberget. (figur 9.) 

 

Figur 9. Foto av en värdefull grov ek som finns på Klövberget. Foto: Mathilde  Gustafsson 

 

Ett av kraven för reservat är att tillgodose behov av områden för friluftslivet.  Hela området 

kan tillgodose detta men hänsyn bör tas för att minska slitaget. Olika synpunkter mellan 

tjänstemän och befolkningen brukar krocka för att alla inte tänker på vad som är lämpligast 
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för den naturliga miljön. Människans hälsa är viktig och det är bevisat att vistelse i skogen 

ökar hälsotillståndet (Lundwall & Isaksson, 2006).  Idag finns det både eldplats och trappa för 

besökarna men om det ska bli ett reservat behövs det sättas upp informationstavlor. 

Klövberget har ett viktigt rekreationsvärde för att som nämnts så har grottsystemet ett 

pedagogiskt värde. För att förstå hur berget har skapats är ett avtryck i naturen. Människor 

borde få tillfälle att forska om grottor för lära barn och vuxna om grottsystemet samtidigt som 

de får upplevelse och motion. 

 

Det finns en proposition från Miljödepartementet om frilufsliv som lyder: 

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och 

utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftsliv. Alla människor ska ha möjlighet 

att få naturupplevelser, välbefinnande, sociala gemenskap och ökad kunskap om natur och 

miljö”  Miljödepartementet, 2010. 

Friluftsliv är en viktig resurs för oss och för att minska stressnivån ska människan vistas 

utomhus och gärna utföra någon aktivitet. På Klövberget går det att vistas ute och göra olika 

aktiviteter som stimulerar våra sinnen och ger oss både mental och fysiskt stimulans. 

Enligt Tyresö kommuns naturinventering 1998 ska det finnas sålljordstjärna (Myriostoma 

coliforme). Detta är en rödlistad svamp som är akut hotad och som ska finnas i de nedre 

delarna av berget. Jag fick fram koordinaterna (X,Y) via kommunen för att se om 

sålljordstjärnan fortfarande förekommer. Resultaten blev att den inte gick att återfinna.  Det 

kan finnas många olika skäl till detta. 

Jämfört med den tidigare naturinventeringen, som gjordes 1998, har det inte skett några större 

skillnader i artsammansättningen. Dock finns det fler örter som börjar konkurrera ut de 

sällsynta arterna. Om det har med förändringen av markanvändningen är oklart. Faunan i 

grottsystemet såg annorlunda ut men det kan bero på att mitt arbete genomfördes under 

sommaren och det kan ha påverkat mina resultat. Man kan ändå se att de arter som var funna 

1998 går att återse idag. 

För att återkoppla till miljöbalkens krav på ett naturreservat: 

 bevara biologisk mångfald 

 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

 tillgodose behov av områden för friluftslivet 

 skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 

 skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 
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Området Klövberget anser jag uppfyller alla ovanstående krav för att det finns både 

signalarter, fridlysta arter, rödlistade arter, arter som tillhör statens vilt, sällsynta arter för 

mellersta Sverige och nyckelarter som spillkråka och blåbärsris. Därför anser jag att detta är 

en orsak till att Klövberget ska skyddas för att bevara den biologiska mångfalden, bevara 

värdefulla naturmiljöer och skydda värdefulla naturmiljöer. I och med att området är relativt 

orört, har träden kunnat bli gamla och vidkroniga samt att lågorna fått ligga kvar är ett tecken 

på att de hyser en hög artdiversitet av vedlevande insekter. Som nämnt tidigare är många 

rödlistade vedlevande insekter beroende av detta.  Dessa träd ger också boplats åt fåglar.  För 

kravet ”tillgodose behov av områden för friluftsliv” så uppfyller Klövberget det, eftersom det 

finns möjligheter till grott krypning, bergsklättring, camping med eldplats samt 

vandringsstråk. 

 

Detta svarar på min första fråga, om att det ska bildas ett naturreservat vilket jag anser att det 

ska. Vilket leder till min andra frågeställningen 

 Hur ska skötselplanen se ut? 

 

 

6.1 Förslag till skötselplan 

 

Det viktiga när man sköter en skog är att artsammansättningen ska vara balanserad och att 

hotade arter kan återvända. Kunskap om den ursprungliga skogen är  en viktig aspekt för 

artbevarandet (Niklasson & Nilsson, 2006). Man ska ha i åtanke att vissa skogsarter kräver att 

skogen har en kontinuerlig hållbarhet utan att den huggs ner (Skogen, skogsbruket och miljön, 

1992) och man ska veta hur landskapet sett ut tidigare. Mina slutsatser efter studier av den 

häradsekonomiska kartan från 1901, är att landskapet var skogsbeklätt men var glesare förr. 

Det omgivande landskapet bestod tidigare av åkrar. Idag finns här bostäder. 

Enligt Naturvårdsverket uppsats 5967 anser de att man bör ta extra hänsyn till granar och 

enbuskar vid skötsel av hällmarkstallskogar på berg. Man ska inte schablonmässigt röja undan 

alla granar och enbuskar på kalktallskogar för de kan ha varit där under en mycket lång tid. 

Man bör alltså ta hänsyn till den lokala skogshistoriken. 
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6.1.1 Skötselområde 1: Hällmarkstallskog 

Beskrivning 

En barrblandskog består av gamla tallar (martallar), tallar, granar och inslag av enbuskar och 

ädellövträd såsom ek och lönn. Även lövträd såsom rönn, björk och fågelbär förekommer. 

Markvegetationen består utav bergssyra, ljung, mjölon, olika lavar och mossor, blåbär- och 

lingonris. Faunan är rik och innehåller spillkråka, gröngöling och pilgrimsfalk med mera. De 

sällsynta arter som växer här är klasefibbla, tvåblad och lundviol. Av dessa är klasefibblan  

rödlistad. Området är beläget på en förkastningsbrant med ett  solexponerat sydligt läge. Upp 

till berget finns det en trappa. Byggnader gränsar till området. 

Mål 

Skogen ska få utvecklas fritt mot en hällmarkstallskog med många småskaliga livsmiljöer 

men inte växa igen för att de kalkgynnade sällsynta arter kräver att marken är öppen för att 

kunna bevaras. Döda träd, lågor, rotvältor och grova träd ska lämnas kvar i beståndet. 

Beståndet av klasefibbla, lundviol och tvåblad ska vara starkt. 

Skötselåtgärder 

 Unga granar och enbuskar bör tas ned med försiktighet. Dessa får inte 

konkurrera med gamla träd. 

 Grova granar bör lämnas på grund av att de kan hysa hög artdiversitet. Alla träd 

med fågelboplats skall lämnas i fred. 

 Rönn och annan sly bör tas ned. 

 Kontinuerlig tillsyn. 

 

 

6.1.2 Skötselområde 2: Fuktiga områden (barrsumpskog) 

Beskrivning 

Det är en barrskog med dominerande gran med blåbärsris och skogskovall. Vitmossa 

dominerar markskiktet.  Skötselområdet 2 är beläget på berget och gränsar till skötselområde 

1. Byggnader gränsar till området. 

Mål 
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Området ska fortsätta vara fuktigt med mosstäcket, eftersom mossa renar marken från 

föroreningar. Det ska hållas relativt öppet så att vitmossan kan breda ut sig. Området får ej 

dikas ut på grund av ev. tomtutbredningar.  Det ska finnas blåbärris för sitt ekologiska värde. 

 

Skötselåtgärder 

 Unga granar och björkar bör röjas undan. 

 

 

6.1.3 Skötselområde 3: Brandfältet 

Beskrivning 

Vid östra sidan av berget finns det ett brandfält med pionjärväxten såsom björk. Tallarna är 

döda men upprättstående, vissa har fågelbon i sig. Dessa tallar är värdefulla biotoper. 

Fetbladiga kärleksörten förekommer i mängder och gynnar fjärilar som letar efter nektar. 

Mål 

Området ska få utvecklas fritt utifrån områdets naturliga förrutsättningar. Brandfält har 

karakteristisk vegetation och djurliv.  Skötseln av området skall inte strida mot 

bevarandeintresset. 

Skötselåtgärder 

 Brandfältet ska få utvecklas fritt. 

 

 

6.1.4 Skötselområde 4: Ädellövskog 

Beskrivning 

Det är en blandskog med inslag av både ädellöv- och triviallövskog. De dominerande 

trädslagen är lind, ek, lönn, alm, klibbal och asp. Det finns många stora och grova träd. 

Sällsynta och kalkgynnade arter växer här såsom spenört, sårläka, lundslok, hampflockel, 

myskmadra och ramslök. Detta indikerar att det är en rik lundflora och att marken innehåller 

kalk. Men det finns både brännässla och älggräs som kan ta över fältvegetationen och skugga. 

Fågellivet är rikt. Det finns en eldningsplats för besökare, som används flitigt. 

Mål 
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Det ska vara en gles ädellövskog med  en rik lundflora. 

Skötselåtgärder 

 Glesa ut några unga träd och sly för att öppna upp området. 

 Ta bort älggräs och brännässla och andra ”ogräs”. 

 

 

6.4.5 Skötselområde 5: Strandlinje 

Beskrivning 

Strandlinjen löper längs hela Klövberget och in en bit till Norets badplats. Det finns en 

båtbrygga under berget som används flitigt. Det växer bl.a. spenört, hampflockel, vass, 

älggräs, äkta förgätmigej och svärdslilja. Älggräsbeståndet är starkt vilket indikerar att 

stranden kan vara övergödd och älggräs konkurrerar ut svagare arter. 

Mål 

Frisk och örtrik strandlinje och att hampflockel gynnas och föröka sig bättre. 

Skötselåtgärder 

 Slå bort älggräs och andra konkurrenskraftiga växter. 

 Anvisa båt- och tältplats. 

 

 

6.4.6 Skötselområde 6: Grottsystemet 

Beskrivning 

Inne i Klövberget finns det två grottsystem, östra och västra. Östra grottan är ca 360 m lång 

med varierande salar och trånga gångar. Den används flitigt av besökare. Den västra används 

ej pga. störningskänslighet och svårtillgänglighet och bör ej besökas. Inne i grottan lever det 

bl.a. grottspindlar och fladdermöss. 

Mål 

Bevara grottsystemet med dess fauna. 

Skötselåtgärder 
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 Förbjud att sätta upp bultar eller linor inne i grottan för att undvika slitage och 

störningar av faunan. 

 

 

6.2 Allmänna föreskrifter 

 

Det är förbjudet att: 

 plocka fridlysta växter 

 bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

 plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar 

 medföra okopplad hund 

 framföra motordrivet fordon utanför därför avsedd väg 

 elda i området än vid eldplats 

 bedriva täktverksamet eller framdraga luftledning 

 störa, skada eller döda däggdjur, fåglar eller grod- och kräldjur 

 samla insekter eller andra evertebrater 

 rida i området 

 uppföra byggnader 

 anlägga väg 

 

 

6.3 Rekreationsvärdet 

 

 Klövberget har ett högt rekreations- och friluftsvärde. Några bergsklättrare kan störa 

det lokala fågellivet som häckar i berget, och man bör begränsa vissa klättringsstråk på 

den västa sidan av berget. För att öka rekreations- och friluftsvärden så bör vissa stigar  

användas och besökarnas bör få tydlig information om var de kan röra sig. 
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 Det bör sättas upp en sopkorgar för besökarna. 

 Båtbryggan bör byggas om så att den är handikappsanpassad, minst 2,5 meter bred 

och med vändplats för rullstol. Bryggan ska även vara bred nog för  att möjliggöra 

möte av  de gående. 

 En informationstavla ska sättas upp vid parkeringen som dessutom bör rusta upp. 

 

 

 

 

7. Slutsats 

 

Slutsatsen i uppsatsen visar att Klövberget ska bli ett naturreservat på grund av omgivningen 

som har många småskaliga livsmiljöer för arter. Området hyser en ovanlig flora som normalt 

växer i södra Sverige. Med rätt skötsel kan området få en hög artdiversitet. Klövberget har 

även ett högt rekreations- och friluftsvärde, som höjer både de biologiska värdena och 

människans hälsa. Grottsystemet är ett exempel på urbergsgrotta och kan locka till sig 

besökare som vill skåda den 360 meter långa grottan. I hela området finns det varierande 

naturtyper med bland annat gamla ädellövträd. Här finns det även eventuella evighetsträd.  

Jämfört med en naturinventering som gjordes 1998 och detta arbete går det att se att 

artsammansättningen är likvärd, men att vissa kväveälskande arter börjar konkurrera ut de 

sällsynta arter. 

Arbetet har utförts inom en viss tidspress under sommaren. 

 

 

Tack till! 

Jag vill rikta ett stort tack till min externa handledare Göran Bardun för all den information 

och hjälp jag fått och även tacka Rabbe Sjöberg, Tomas Andreason, Johannes Lundberg för all 

den hjälpen (information, kartor, lån av böcker och visning av grottan) jag fick under mitt 

projekt. Detta har hjälp mig mycket. Jag skulle även vilja tacka min handledare doktorand 

Matti Ermold, Sandy Lind och Lillie Gustafsson för deras mycket värdefulla synpunkter på 

denna uppsats. Och Erik Hansson för all hjälp med datorprogrammen och lån av GPS. 
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Bilaga 1. Karta över studieområdet (inklusive hällmarkstallskogen) (rosa), fuktigare 

områden (blå), ädellövskogen (grön) och var brandfältet (orange markering) finns. Strandkanten ligger 

längst strandkanten. Terrängkartan från lantmäteriet © Lantmäteriet i2012/899. 
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Bilaga 2. Häradsekonomiska kartan. Tyresö J112-76-21. (Lantmäteriet) Området är 

inringat med rött. © Lantmäteriet i2012/899 
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Bilaga 3. Karta från Tyresö kommun Översiktsplan 2008. Naturreservat, 

nationalpark, strandskydd och natura 2000-områden är markerade. Ovanför Dyvik och 

mittemot ligger Hammarberget ligger Klövberget. (Bardun et. al., 2008).© Göran Bardun, 

kommunekolog. 
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Bilaga 4. Tabeller över artlistor. (Tabell 1-9 13). 

Tabell 1. Lista över de växter som finns i hällmarkstallskogen och vid bergskanten. 

Svenska namn Latinska namn 

Lönn Acer platanoides 

Mjölon Arctostaphylos uva-ursi 

Svartbräken Asplenium trichomanes 

Björk Betula pendula 

Ljung Calluna vulgaris 

Halvgräs Carex sp. 

Klasefibbla Crepis praemorsa 

Stenbräken Cystopteris fragilis 

Äxing Dactylis sp. 

Tuvtåtel Deschampsia cespitosa 

Kruståtel Deschampsia flexuosa 

Bokskott Fagus sylvatica 

Svingelarter Festuca sp 

Ask Fraxinus excelsior 

Kärleksört Hylotelephum telephium 

Johannesört Hypericum perforatum 

En Juniperus communis 

Tvåblad Listeria ovata 

Knippfryle Luzula campestris 

Tjärblomster Lychnisviscaria 

Ängskovall Melampyrum pratense 

Skogskovall Melampyrum sylvaticum 

Bergslok Melica nutans 

Gran Picea abies 

Tall Pinus sylvestris 

Lundgröe Poa nemoralis 

Getrams Polygonatum odoratum 

Stensöta Polypodium vulgare 

Fågelbär Prunus avium 

Ek Quercus robur 

Ängskallra Rhinantus minor 

Hallon Rubus idaeus 

Bergsyra Rumex acetosella 

Sälg Salix caprea 

Videväxt Salix sp. 

Rönn Sorbus aucuparia 



Klövberget- Ett naturreservat? – Inventering samt förslag till skötselplan 

43 
 

Vårpärgel Spergula morisonii 

Blåbär Vaccinium myrtillus 

Lingon Vaccinium vitis-idaea 

Tulkört Vincetoxicum hirundinara 

Lundviol Viola reichenbachiana 

Styvmorsviol Viola tricolor 

Hällebräken Woodsia ilvensis 

 

Tabell 2: Lista över de växter som växer i fuktigare områden. 

Björk Betula pendula 

Halvgräs Carex sp. 

Tuvull Eriophorum vaginatum 

Svingelarter Festuca sp 

Knippfryle Luzula campestris 

Skogskovall Melampyrum sylvaticum 

Gran Picea abies 

Tall Pinus sylvestris 

Skvattram Rhododendron 

tomentosum 

Videväxt Salix sp. 

Blåbär Vaccinium myrtillus 

 

Tabell 3. Lista över växter som finns på brandfältet. 

Björk Betula pendula 

Ljung Calluna vulgaris 

Halvgräs Carex sp. 

Kärleksört Hylotelephum telephium 

Johannesört Hypericum perforatum 

Tall Pinus sylvestris 

Lundgröe Poa nemoralis 

Kungsljus Verbascum thapsus 

 

Tabell 4: Lista över de växter som växer i hällmarkstallskogen som är kalkgynnade. 

Svartbräken Asplenium trichomanes 

Tvåblad Listeria ovata 

Tulkört Vincetoxicum hirundinara 

Lundviol Viola reichenbachiana 
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Klasefibbla Crepis praemorsa 

 

Tabell 5. Lista över de växter som finns vid ädellövskogen. 

Lönn Acer platanoides 

Trolldruva Actea spicata 

Ramslök Allium ursinum 

Klibbal Alnus glutinosa 

Majbräken Athyrium filix-femina 

Björk Betula pendula 

Losta Bromus sp. 

Tandrot Cardamine bulbifera 

Liljekonvalj Convallaria majalis 

Hassel Corylus avellana 

Träjon Dryopteris filix-mas 

Hampflockel Eupatorium cannabinum 

Älggräs Filipednula ulmaria 

Brakved Frangua alnus 

Ask Fraxinus excelsior 

Myskmadra Galium odoratum 

Vattenmåra Galium palustre 

Midsommarblomster Geranium sylvaticum 

Blåsippa Hepatica nobilis 

Skogsfibbla Hieracium sp. 

Spenört Laserpitium latifolium 

Bergslok Melica nutans 

Lundslok Melica uniflora 

Hässlebrodd Milium effusum 

Äkta förgätmigej Myosotis scorpioides 

Pors Myrica gale 

Getrams Polygonatum odoratum 

Asp Populs tremula 

Örnbräken Pteridium aquilinum 

Ek Quercus robur 

Rosbuske Rosa sp. 

Stenbär Rubus saxatilis 

Videväxter Salix sp. 

Sårläka Sanicula eurpaea 

Flenört Scrophularia nodosa 

Rönn Sorbus aucuparia 
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Stinksyska Stachys sylvatica 

Lind Tilia cordata 

Alm ulmus glabra 

Brännässla Urtica dioca 

Ärenpris Veronica officinalis 

Olvon Vibrunum opulus 

 

Tabell 6. Lista över växter som finns vid strandlinjen. 

Klibbal Alnus glutinosa 

Hampflockel Eupatorium cannabinum 

Älggräs Filipednula ulmaria 

Vattenmåra Galium palustre 

Svärdslilja Iris pseudacorus 

Spenört Laserpitium latifolium 

Strandlysing Lysimachia vulgaris 

Äkta förgätmigej Myosotis scorpioides 

Pors Myrica gale 

Vass Phragmites australis 

Ärenpris Veronica officinalis 

 

Tabell 7. Lista över kalkgynnadearter i ädellövskogen. 

Trolldruva Actea spicata 

Ramslök Allium ursinum 

Tandrot Cardamine bulbifera 

Liljekonvalj Convallaria majalis 

Hampflockel Eupatorium cannabinum 

Myskmadra Galium odoratum 

Blåsippa Hepatica nobilis 

Spenört Laserpitium latifolium 

Lundslok Melica uniflora 

Sårläka Sanicula eurpaea 

Stinksyska Stachys sylvatica 

Olvon Vibrunum opulus 

 

Tabell 8. Lista över kalkgynnadearter vid strandkanten. 

Hampflockel Eupatorium cannabinum 

Spenört Laserpitium latifolium 
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Tabell 8. List över mossor och lavar som växter i hällmarkstallskogen 

Gulvit renlav Cladonia arbuscula 

Grå renlav Cladonia rangiferina 

Fönsterlav Cladonia stellaris 

Pigglav Cladonia uncialis 

Kvastmossa Dicranum scoparium 

Husmossa Hylocomium splendens 

Väggmossa Pleurozium schreberi 

Björnmossa Polytrichum commune 

Hårbjörnmossa Polytrichum piliferum 

Kammossa Ptilium-castrensis 

Raggmossa Racomitrium sp. 

 

Tabell 9. Lista över mossor och lavar som växer vid fuktigare områden. 

Björnmossa Polytrichum commune 

Vitmossa Sphagnum sp. 

 

Tabell 10. Lista över mossor och lavar som växer vid ädellövskogen 

Väggmossa Pleurozium schreberi 

Björnmossa Polytrichum commune 

Husmossa Hylocomium splendens 

Raggmossa Racomitrium sp. 

 

Tabell 11. Lista över faunan som lever i hällmarksskogen och brandfältet. 

Kopparödla Anguis fragilis 

Humlor Bombus sp. 

Berguv Bubo bubo 

Hästmyra Camponotus herculaneus 

Rådjur Capreolus 

Skogsduva Columba oenas 

Korp Corvus corax 

Kråka Corvus cornix 

Större hackspett Dendrocopos major 

Mindre hackspett Dendrocopos minor 

Tvåvingar Diptera sp. 

spillkråka Dryocopus martius 

Gulsparv Emberiza citrinella 
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Pilgrimsfalk Falco peregrinus 

Snok Natrix natrix 

Praktfjärilar Nymphalidae sp. 

Trollsländor Odonata sp. 

Talgoxe Parus major 

Bivråk Pernis apivorus 

Gransångare Phylloscopus 

Gröngöling Picus viridis 

Vanlig näbbmus Sorex araneus 

Koltrast Turdus merula 

Talltrast Turdus philomelos 

Björktrast Turdus pilaris 

Rödräv Vulpes vulpes 

 

 

Tabell 12. Lista över faunan som finns i ädellövskogen och vid stranden. 

Drillsnäppa Actitis hypoleucos 

Vigg Aythya fuligula 

Gräsgrön guldbagge Cetonia aurata 

Skrattmås Chroicocephalus 

ridibundus 

Blågrått kapuschongfly larv Cucullia lactucae 

Knölsvan Cygnus olor 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 

Nötskrika Garrulus glandarius 

Gråtrut Larus argentatus 

Fiskmås Larus canus 

Lövsångare Phylloscopus trochilus 

Vanlig groda Rana temporaria 

Nötväcka Sitta europaea 

Vanlig näbbmus Sorex araneus 

Björktrast Turdus pilaris 

 

Tabell 13. Lista över djurarter i grottan. 

Källarspindel Meta menardi 
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Bilaga 5. Skiss över östra grottsystemet. Kartan är utförd av Christer Örtvall men 

bearbetad av Johan Nordqvist. ©Christer Örtvall 

 

 


