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70  Klövbergets naturreservat

Klövberget mellan Medelpad och Hälsing-
land, bjuder på vildmark i ett  övrigt avverkat 
landskap. De brantaste delarna mot norr och 
nordost har påverkats lite av avverkningar un-
der de senaste 250 åren. En granurskog med 
stort inslag av torrakor och lågor har utveck-
lats.

Naturreservatet om 69 ha (bildat 1993) 
hyser över 100 kärlväxtarter och över 250 
arter lavar och mossor. Norra delen är anta-
get som Natura 2000-område enligt art- och 
habitatdirektivet (för naturtypen västlig taiga 
samt för tidigare förekomst av lappranunkel). 
Skogen är bitvis örtrik och frodig, med små 
tjärnar samt mindre vattendrag och källflö-
den. Landskapet är dramatiskt, bitvis brant 
och med blockig terräng som kräver bra skor, 
försiktiga steg och strapatsvilja.

Växter och lavar 
Rikligt med murken ved, fuktiga block och 
gamla träd gör skogen rik på svampar, lavar 
och mossor. Av sällsyntare arter kan nämnas 
långskägg, violettgrå tagellav och två lever-
mossor av släktet Lophozia. Kärlväxtfloran 
hyser arter som trolldruva, torta och ormbun-
kar. I en göl nedanför norrbranten växer det 
sällsynta gräset glesgröe och i ett parti sump-
skog längre norrut har man förut funnit lapp-
ranunkel. 

Djur 
Spännande insektslokal med förutsättningar att 
hysa arter som annars har svårt att finna lämp-
liga livsmiljöer där modernt skogsbruk dragit 
fram. Här finns tretåig hackspett (rödlistad), 
spillkråka, större och mindre hackspett samt ar-
ter som tjäder, tofsmes och gärdsmyg.

Geologi 
Berggrunden i området består enligt berg-
grundskartor av ådergnejsomvandlade sedi-
ment. 

Kulturmiljö
Öster om Klövberget, i Johannesfors, låg ett 
järnbruk som var i drift 1849-1877. Mängder 
av träkol gick åt vid tillverkningen, därför för-
lades järnbruken till skogsrika trakter. 

I närheten 
Norr om Klövberget, längs Framsängsån, finns 
ett geologiskt intressant område med åsar och 
småkullar som har avsatts av en isälv.

Veta mer 
Länsstyrelsens hemsida www.y.lst.se

Cirka 55 km från Sundsvall; åk via Lucksta 
och Norrhassel, tag till vänster mot Hassela 
(väg 305). Efter Hälsingegränsen passerar 
man Framsängsån. Nu finns två alternativ:
1) Första avtagsvägen åt höger, håll höger och 
vägen slutar vid en vändplats där en skylt pe-
kar mot reservatet. Gula markeringar leder 
fram till reservat och informationstavla. 
2) Andra avtagsvägen åt höger, följ skyltar 
till reservatet. Vid vändplatsen finns infor-
mationstavla och stigen till reservatet är 
utmärkt med gula markeringar. I början av 
stigen växer kransrams.


