
Yttrande om naturreservatet Klöva Hallar, Länsstyrelsens dnr 
511-1677-11 
 
Äntligen skulle man kunna säga om Klöva Hallar och reservatsbildningen. Detta 
har vi väntat länge på. Överlag kan sägas att förslaget är bra. I yttrandet nedan 
har en del mindre synpunkter tagits fram som bör arbetas in i förslaget.  
 
Förslag till beslut - ordningsföreskrifter, C, sidan 8: 
Punkt 1 
Ger en viss otydlighet, särskilt med grillplatser i dalsänkan. Vid flertalet tillfällen 
har undertecknad sett att död ved tagits i skogen för eldning på grillplatserna.  
 
Punkt 2 
Ska denna punkt förstås som att det är ok att plocka växter? Punkten bör ändras 
så att all växtinsamling är otillåten, så även plockning av vedlevande svamp (ex. 
koralltaggsvamp).  
 
Punkt 3 
Skada av på sten? Bör kompletteras så att bortförsel av block, sten mm. inte 
medges.  
 
Punkt 4 
De två grillplatserna i ravinen bör tas bort. Dels är det risk för brand sommartid, 
dels är risken uppenbar att död ved i skogen nyttjas för eldning. Se även punkt 1.  
 
Förslag till beslut - gränsdragning, bilaga 1 
Bevarandet av naturvärdena i ravinen är i stort beroende av en ostörd biotop och 
hög fuktighet. Reservatet bör därför utökas, så att omgivande högplatå 
inkluderas, i dess östra del där gränsen går ned i ravinen (se markeringarna på 
kartan med 1:20, 1.16 och Stackarp). Detta för att förhindra inverkan av hyggen 
med sol och torra vindar. Så även i dess norra del intill dansbanan.  
 
Förslag till beslut - bilaga 3 
Som nämnts innan bör inte grillplatser finnas eller anläggas i ravinbottnen. De bör 
anläggas i anslutning till störda miljöer, parkering etc. Om klättring, det uttrycks 
tveksamhet om detta i kombination med pepparporellan i Soffabacken. Varför 
medge detta då? Bättre att redan i detta läge klargöra vad som kan vara 
acceptabelt i förhållande till denna art. Pepparporellan är en hotad art (EN) och 
bör ges företräde.  
 
Skötselplan 
Av ytterligare mossarter som setts i ravinen, och som inte angetts i skötselplanen, 
bör nämnas rikligt med blocktrappmossa och mindre av purpurmylia i rasmark, 



nordlig grimmia i brant, liten trappmossa, tandad knottmossa, kornbandmossa, 
slät klipptuss och praktfläta. Stigrostmossan (Marsupella funckii) finns främst vid 
utsiktsplatserna strax S dansbanan, varför ev. markåtgärder där bör undvikas.  
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