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§
•	 framföra motordrivet fordon,
•	 gräva upp eller plocka blommor, mossor, svampar eller 

lavar,
•	 fånga eller insamla djur,
•	 göra åverkan på torra träd eller vindfällen,
•	 tälta,
•	 göra upp eld.

I RESERVATET FÅR DU INTE:

Syfte med reservatet: Ändamålet med reservatet skall vara 
att bevara de lövdominerade skogarna med dess särpräglade 
och starkt hotade växt- och djurliv samt att bevara det öppna, 
kulturpåverkade landskapet vid Klosteråns utlopp med stort 
värde för fågellivet och landskapsbilden. Reservatet ingår i 
Natura 2000, Eu´s nätverk av skyddad natur.

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län 

Markägarkategori: Staten samt privat

Storlek: 115 hektar

Beslutsår: 1992

Skyltens tillverkningsår: 2014

Utblick från fågeltornet 
Från reservatets fågeltorn, Starbotornet, får man 
en bra överblick över naturreservatet. Härifrån 
syns hur den betade strandängen vid Klosteråns 
mynning övergår från fast gräsmark via våtare 
ängar och starrbälten till vattenmiljöer med flyt-
bladsväxter och öar av blommande vattenklöver. 
I väster syns Rånkholmens asprika lövskog. Mellan 
holmen och fastlandet breder blöta marker med 
vass, säv, fräken och olika starrarter ut sig.

fågellivet

Flinesjön är en av Dalarnas mest fågelrika sjöar. 
Fågellivet är som rikast under flyttningstider 

Kloster är ett eldorado för fåglar och fågelskådare. De vidsträckta 
våtmarkerna och asprika skogarna sjuder av liv vår och höst. Reservatets 
många gamla och murkna aspar gör också att mångfalden av lavar, 
skalbaggar och vedsvampar är ovanligt stor. 

§
•	 drive motorised vehicles,
•	 dig up or pick flowers, mosses, fungi or lichens,
•	 catch or collect animals,
•	 cause damage to dead or windfallen trees,
•	 put up tents,
•	 light fires.

WitHin tHe reServe, it iS forbiDDen to:
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vår och höst, då strandängarna besöks av stora 
flockar med änder, gäss och vadare. Under den 
här tiden kan det löna sig att spana efter sång-
svan, trana, bläsand, kricka, tofsvipa, beckasiner 
och snäppor. Inte sällan ses rovfåglar som fisk-
gjuse, brun kärrhök, havsörn och tornfalk jaga 
över de öppna våtmarkerna. Om våren hörs små-
fåglars intensiva sång och hackspettars rop från 
de grönskande lövskogarna. 
    

StranDängar i globalt nätverk
Öppna och tidvis översvämmade strandängar, 
vass- och starrbälten är tillsammans med vegeta-
tionsrika vattenmiljöer en oslagbar kombination 
för fågellivet. I dessa miljöer finns gott om föda 

för en lång rad fågelarter och ute på det öppna 
vattnet kan fåglarna vila och sova. Betesdjuren 
gör en ovärderlig insats för att hålla markerna 
öppna, en förutsättning för att fåglarna ska trivas.
    Kloster och Flinesjön tillhör Hovran, ett av 
Mellansveriges mest värdefulla områden för 
häckande och rastande fåglar. Hovran ingår i 
Ramsar, en global naturvårdskonvention om att 
bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja 
dem på ett hållbart sätt.

aSpen - ett mångfalDSträD
Skogen i reservatet är rik på asp – gamla och gro-
va, ofta döda och omkullfallna. Aspen erbjuder 
livsrum och föda åt en mängd växter och djur, 
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både som levande och död. En förklaring till art-
rikedomen är att aspen som gammal lätt blir 
murken och ihålig, till glädje för många insek-
ter och hål häckande fåglar. I naturreservatet 
har hela sex olika hackspettsarter påträffats. 
Även ugglor, skogsduva och en rad småfåglar 
drar nytta av de talrika bohålen. 
   De sällsynta skalbaggarna spindelbock och vio-
lettbandad knäppare lever i reservatets aspmi-
ljöer. Här finns också många sällynta lavar, tack 
vare regelbundna översvämningar och hög och 
jämn luftfuktighet. Här hittar man exempelvis en 
av världens rikaste förekomster av den sällsynta 
strandskinnlaven. I reservatet lever också den 
stora och vackra aspfjärilen.  

Spindelbock
Aegomorphus clavipes

Spillkråka
Dryocopus martius

Sångsvan
Cygnus cygnus

Bläsand
Anas penelope

Fiskgjuse
Pandion haliaetus

Aspfjäril
Limenitis populi

Kloster Nature Reserve is a haven for birds and bird
watchers. The extensive wetlands and aspenrich forests 
teem with life in spring and autumn. The unusually high 
diversity of lichens, beetles and woodliving fungi can 
be contributed to the large number of old and decayed 
aspens in the reserve. 
From the bird-watching tower, Starbotornet, you have a 
good view over the reserve. You can see how the grazed ripa-
rian meadow by the mouth of the river Klosterån transforms 
from firm grassland via wet meadows and sedge belts to 
aquatic environments with floating-leaf plants and islands 
of flowering bogbean. To the west you see the aspen-rich 
forest of Rånkholmen. Between the islet and the mainland 
are spreading wetlands with reeds, club-rush, horsetail and 
different species of sedge.
   Lake Flinesjön is one of the best bird lakes in Dalarna. Bird 
life is at its best in spring and autumn, when the riparian 
meadows are visited by large flocks of ducks, geese and 
waders. At this time, watch out for whooper swan, crane, 
wigeon, teal, lapwing, snipes and sandpipers. It is not un-
common to see birds of prey, such as osprey, marsh harrier, 
white-tailed eagle and kestrel, hunting over the open wet-
lands. In spring, you can hear the intensive chorus of small 
birds and the call of woodpeckers from the leafy deciduous 
forests. 
   The combination of open and seasonally flooded riparian 
meadows, reed and sedge beds, and vegetation-rich aquatic 
environments is unsurpassed for attracting bird. These habi-
tats contain an abundance of food for a great number of bird 
species, and the birds can rest and sleep on the open water. 
Grazing animals make an invaluable contribution towards 
keeping the land open, which is a necessary for these birds 
to thrive.

Kloster and Flinesjön are part of Hovran, one of the most 
valuable localities for breeding and resting birds in central 
Sweden. Hovran is listed under the Ramsar Convention, a 
global treaty with the mission to conserve and ensure a sus-
tainable use of wetlands and other aquatic ecosystems.
   The forest within the reserve has an abundance of aspen 
– old and coarse trees, often dead and fallen. Aspens, both 
living and dead, provide habitat and food for a great num-
ber of plants and animals. One reason for the great variety 
of species is the quick decay of old aspens. The trees beco-
me hollow, which is useful for many hole-nesting birds and 
insects. No less than six different species of woodpecker 
have been recorded in the reserve. Owls, stock dove and a 
range of small birds also benefit from the numerous nesting 
holes. The rare beetles Aegomorphus clavipes and Harminius 
undulatus live in the reserve’s aspen ecosystem. Many rare 
lichens also grow in the aspen-rich forests, owing to regu-
lar flooding and the high and even humidity. For example, 
one of the world’s highest occurrences of the rare flooded 
jellyskin lichen can be found here. The large and beautiful 
poplar admiral also thrives in the reserve.
 

Flinesjön är en av Dalarnas mest 
fågelrika sjöar. Fågellivet är som 
rikast under flytten vår och höst.
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