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Bilaga 3. SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET 

KLÅVUDDEN I ASKERSUNDS KOMMUN 

 

1. Beskrivningsdel 

Klåvudden är en i huvudsak bergig, sydvänd udde genomkorsad av i syd-

nord gående sprickdalar. Vätternstranden får härigenom ett höglänt och 

kargt utseende med en rad mot söder utstickande uddar och holmar. I öster 

når Askersundsåsen fram till Vättern där den bildar en flera meter hög 

naturlig abrasionsbrant. Finmaterial från åsen har sedimenterat i områdets 

vikar vilka är långgrunda och sandiga. Nivån ligger mellan Vätterns 88,5 

möh och den högsta bergstoppens 120 möh. 

 

1.1 Prioriterade naturvärden 

 

Området ingår i värdetrakt för barrskog i regional strategi för formellt skydd 

av skog och skärgårdsnaturskogar är en för naturskydd prioriterad skogstyp 

i nationell strategi för formellt skydd av skog. Sandbarrskogar är vidare en 

nationellt underrepresenterad skogstyp som skall prioriteras för naturskydd 

enligt samma strategi. Det föreslagna skyddet av området är i linje med 

nationell och regional strategi för formellt skydd av skog. Reservatet 

förstärker de befintliga, närliggande Vätternnära naturreservatens 

möjligheter till långsiktigt artskydd genom att på landskapsnivå bilda ett 

ekologiskt sammanhängande nätverk med god konnektivitet. Det är i linje 

med av riksdagen tagna miljökvalitetsmål, framförallt målen levande skogar 

och ett rikt växt och djurliv. 

Den ålders- och exponeringsmässigt varierade barrblandskogen med rik 

tillgång på senvuxna hällmarkstallar, senvuxna hällmarksgranar, 

solexponerade senvuxna aspar, jätteklibbalar, döda björkar och lågor av 

olika åldrar och trädslag, utgör en gynnsam miljö för skogsarter knutna till 

vednedbrytning och gammal taigaskog. Solexponerade klippor och 

åsavlagringar hyser en rik flora. 

 

1.2 Enskilda och allmänna intressen vid förvaltningen 
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Enskilda intressen finns i form av ledningsrätter. Jakt är tillåten i området 

och uttransport av älg, hjort och vildsvin får ske med fordon som inte ger 

långsiktigt bestående skador på mark och vegetation.  

 

2. Plandel 

 

2.1 Skötselområde barrblandskog med ingående hällmarker 

och strandmiljöer 

 

2.1.1 Bevarandemål 

 

Flerskiktade barrblandskogar med rik förekomst av åldriga träd samt 

ingående lövbestånd i form av sumplövskogar och aspkloner.  Mängden död 

ved ska uppgå till minst 15 skm3 per ha.  

I anslutning till områdets aspkloner ska asppraktbagge förekomma på minst 

10 aspar. I områdets tallskogar ska förekomma minst 10 väl separerade 

motaggsvamppopulationer. På områdets strandklippor ska de mycket 

sällsynta lavarna peltula, Peltula euploca (VU) och dvärgplacodlav, 

Squamarina pachylepidea, (CR) kunna återfinnas. Kattfot, backtimjan, 

blodnäva, getrams, purpurknipprot, knärot, oxbär och svartoxbär ska finnas i 

goda populationer.   

 

2.1.2 Åtgärder 

 Fri utveckling ska gälla som grund för skötseln 

 Invasiva träd- och buskarter ska vid behov elimineras 

 

2.2 Skötsel av anordningar för friluftslivet 

2.2.1 Åtgärder 

Parkering 

Parkering ska i enlighet med avtal på plats angiven i skötselplanekarta. 

Stig 

Ett stigsystem ska anläggas och utmärkas i enlighet med skötselplanekarta. 

Stigarna följer i huvudsak ett redan befintligt stignät. 

Reservatsinformation 
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Informationsskylt ska uppsättas och underhållas vid parkering och i övrigt 

där ingångar till reservatet kommer att finnas. Lägena framgår av 

skötselplanekarta. 

 

2.4 Naturreservatets utmärkning i terrängen 

Markeringarna ska göras utifrån Lantmäteriets gränsutsättning och för 

övrigt i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 

 

2.5 Tillsyn 

Länsstyrelsen svarar för tillsynen av reservatet. 

 

2.6 Nyttjanderätter 

Avtal ger rätt till parkeringsplats och informationstavla med läge enligt 

skötselplanekarta. Rätt till väganslutning enligt lantmäteriförrättning. 

 

2.7 Sammanfattning och prioritering av åtgärder 

 

Åtgärd Prioritet Mål med 

åtgärden 

När Var Frekvens 

Anläggande av 

parkering 

1 Ökad 

tillgänglighet 

Inom 

1 år 

Se 

skötselplanekarta 

Engångsåtgärd 

Underhåll av 

parkering 

2 Ökad 

tillgänglighet 

Vid 

behov 

Se 

skötselpanekarta 

Vid behov 

Uppsättning av 

informationstavlor 

1 Ökad 

tillgänglighet 

Inom 

1 år 

Se 

skötselplanekarta 

Engångsåtgärd 

Underhåll av 

informationstavlor 

2 Ökad 

tillgänglighet 

Inom 

5-10 

år 

Se 

skötselplanekarta 

Återkommande 

Anläggande av 

stigsystem 

1 Ökad 

tillgänglighet 

Inom 

1 år 

Se 

skötselplanekarta 

Engångsåtgärd 

Underhåll av 

stigystem 

2 Ökad 

tillgänglighet 

Vid 

behov 

Se 

skötselplanekarta 

Vid behov 

Eliminering av 

invasiva arter 

2 Invasiv art Inom 

1 år 

Gäller hela 

reservatet 

Vid behov 
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