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1. INLEDNING

Föreliggande arbete är utfört på uppdrag av länsstyrelsen i Skaraborgs län.
Arbetet är en utredning för eventuell reservatsbildning i Klyftamon och innehåller även ett
förslag till gräns för ett sådant reservat.
Arbetet har utförts under tiden juni till november 1995.
Den nomenklatur som använts är:
Kärlväxter : Krok & Almquist 1986.
Mossor: Söderström m fl 1992.
Lavar: Santesson 1993 (svenska namn Moberg m fl 1995).
Svampar: Svensson 1993.
Ett antal personer har bidragit med uppgifter av olika slag. Bengt Andersson, Lerdala, och
Lennart Krantz, Götene, har lämnat uppgifter om Klyftamons historia och givit värderfulla
tips om källor. Leif Arvidsson, Skövde, har bidragit med uppgifter om fågelfaunan. Tommy
Ek, Lerdala, har givit synpunkter på gränsdragning av område som bör skyddas. Tage
Fransson, Skövde, har lämnat uppgifter om tjäderspelplatser och diverse skrifliga källor
om Klyftamon, medverkat i fältarbetet och kommit med synpunkter på gränsdragningen.
Per-Olof Johansson, Lidköping, har utfört skogshistoriska arbeten och fotodokumenterat
i Klyftamon och delgivit sina synpunkter. Bo Strömberg, Stockholm, har lämnat upplysningar om Klyftamons betydelse för tolkningen av Baltiska Issjöns tappning. Till alla dessa
riktas ett varmt tack.
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2. SYFTE OCH METODIK
Syftet med detta arbete har varit att göra en översiktlig naturinventering av främst botaniska
förhållanden, sammanställa befintlig kunskap och göra ett förslag till gränsdragning av ett
eventuellt reservat i Klyftamon V om Bjursjöarna. Det inventerade området framgår av
bilaga 1. Det är detta område som i framställningen nedan benämns inventeringsområdet
som alltså bara är en del av Klyftamon.
Arbetet med avgränsningen baserades på flygbildstolkning av IRF-bilder varvid hyggen,
lövrika skogsbestånd och våtmarker lades in på kopior av den ekonomiska kartan (skala
1:10 000). Avverkningsanmälningar tillkomna efter flygbildernas fotodatum lades också
in. Mot bakgrund av egen erfarenhet av området gjordes en preliminär bedömning av vilka
zoner som var problematiska i avgränsningen. Dessa samt områdets övriga kantzoner
besöktes sedan i fält under juni och juli månad. De viktigaste aspekterna vid avgränsningsarbetet har varit skogstillståndet och våtmarksvärdena.
Den översiktliga naturinventeringen avser botaniska och skogliga förhållanden. Härvid har
anteckningar om förekommande vegetationstyper och dess flora gjorts, notering av rödlistade arter, signalarter eller andra arter av intresse för naturvärdesbedömningen. Den
skogliga genomgången har omfattat borrning av äldre träd för att bedöma maximiåldrar,
notering av spår efter bränder och markanvändning av olika slag. Dessa data har dels
insamlats i samband med arbetet med gränsdragningsförslaget, dels vid särskilda besök
under september och oktober.
För att få ytterligare information om markanvändning, brandregimer m m har en genomgång av laga skifteskartor över ett antal fastigheter gjorts liksom studier av den äldre
ekonomiska kartan.
Sammanställningen har i enlighet med uppdraget omfattat nyckelbiotopsinventeringen
(NBI), våtmarksinventeringen (VMI), fågeluppgifter samt intervjuer med personer med
god lokalkännedom. Nyckelbiotoperna finns redovisade i bilaga 5. Fågeluppgifterna finns
sammanfattade i ett särskilt avsnitt.
I uppdraget har också ingått att göra en samlad bedömning av områdets naturvärden, även
relaterat till liknande skogar i Sydvästsverige.
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3. ALLMÄNT OM KLYFTAMON
Klyftamon kallas det barrskogsområde som är beläget mellan Lugnåsberget, Timmersdala,
Lerdala och Götene. Natur och landskapsbild är för centrala Skaraborg starkt avvikande.
Ytterst tunna jordar på mager berggrund ger här några kvadratmil där magra barrskogar
och myr präglar naturen. Den här inventerade delen utgör såldes bara en mindre del. Denna
del har dock den allra mest utpräglade hällmarksnaturen och är belägen mellan Bjursjöarna
och Götene kommuns gräns.
Inventeringsområdet berör socknarna Lerdala och något lite Bergs socken i Skövde
kommun samt Vättlösa och i mycket liten mån Holmestads socken i Götene kommun. Det
inventerade området har en bredd i öst-västlig ledd på ca 2,5 km och en längd i nord-sydlig
ledd på ca 3,5 km.
Man tar sig till de östra delarna genom att från vägen mellan Sparresäter och Horsmarka
(nära Holmestad) strax innan Borgehall ta av mot söder och köra mellan Bjursjöarna till
en vändplats nära Sjökärr. Härifrån är det bara ca 100 m västerut innan hällmarksterrängen
börjar. De nordöstra delarna kan nås från en annan körväg som tar av vid Boängen och
leder över ett äldre grustag in i området. De norra delarna kan nås från ett grustag strax Ö
om Koflysjön utmed Sparresäter-Horsmarkavägen. De södra delarna av området är mera
otillgängliga.
Topografiskt är Klyftamon en slags flack sprickdalsterräng med ett lineament som fr a
ligger i nordvästlig-sydöstlig riktning. Några djupare sprickor ligger i NNÖ-SSV-lig
riktning eller nästan nord-sydlig riktning. Normalhöjderna i Klyftamon ligger mellan 100
och 110 m ö h. De högsta höjderna ligger på ca 135 m ö h. Klyftamon höjer sig således ca
30-50 m över de omgivande slätterna och dalgångarna. Detta är särskilt markant i öster där
Lången och Kräftåns dalgång bildar en skarp övergång. I norr ligger Lugnåsberget med
sina 153 m ö h. I det här inventerade området ligger de högsta höjderna på ca 120 m ö h
(St. och L. Käringaberget). Höjdskillnaderna i området är små då de lägsta partierna ligger
strax över 100 m ö h.
Klyftamon bildar en vattendelare mellan Sjöråsåns och Tidans dräneringsområden. De
västra delarna av området dräneras utan större vattendrag till Slåttabäcken som hör till
Sjöråsåns system. Slåttabäcken rinner igenom inventeringsområdets sydvästra hörn. I de
östra delarna saknas också större vattendrag. Dessa delar dräneras m e m diffust till endera
av Bjursjöarna och vidare till Lången. Endast i Stora Gåsemossens östra del finns ett dråg
med större vattenföring.
De största myrarna är Stora och Lilla Gåsemossen, Spångamossen och Nolmossen. En liten
del av Lilla Blacken inne i Götene kommun ingår i inventeringsområdet. I norr ingår en
mindre del av Vargamossen. En mängd mindre myrar finns i inventeringsområdet som
Storemossen (!), Långemossen, Liljegrens mosse och Hansamossen.
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Klimatiskt har Klyftamon, som andra delar av Skaraborgs län, tämligen varma somrar
(julimedeltemperatur mer än 16 °C). Nederbördsmängderna ligger strax över 600 mm/år
och är sannolikt bara något mera än omgivande slättbygder.
En liten yta har varit domänreservat ---- Koflyhall. Häruppe finns en stor stenmur finns
utmed den gamla häradsgränsen mellan Vadsbo och Kinne härad (numera gräns mellan
Skövde och Götene kommuner).
På en bergrygg mellan Stora Gåsemossen och Hansamossen ligger en stenkonstruktion,
rester efter ett litet pörte, som kallas Fotes url eller Fotes ul (Blom 1970).
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4. GEOLOGI
4.1. Berggrund
Klyftamons berggrund utgörs av röd till rödgrå gnejs av västsvensk typ. Gnejsen stryker i
NV-SO-lig riktning vilket givit landskapet dess linjära strukturer i dessa riktningar. Detta
gör att Klyftamon har en i förhållande till de närbelägna platåbergen mycket mager
berggrund. Gnejsen är mycket fattig på körtlar av mörkare, näringsrikare mineral.

4.2. Lösa jordlager och kvartära bildningar
Om något är kännetecknande för Klyftamon väster om Bjursjöarna så är det frånvaron av
lösa mineraljordar. Detta är ett av de största sammanhängande nästan moränlösa markerna
i länet. Endast större block finns i någon omfattning. Anledningen anses vara den Baltiska
Issjöns tappning (Strömberg 1993). Trots ett visst vattendjup torde de stora vattenrörelserna
vid tappningen ha medfört att i stort sett alla mindre partiklar spolats bort. Kvar ligger dock,
ställvis vidsträckta, rullstensfält. Rullstensfälten ligger utsträckta i NV-SÖ-lig riktning,
ofta på bergryggarna eller deras nordvästsidor. Blocken är påfallande runda. Den fina
mineraljord som trots allt finns i området är till stor del vittringsjord. Området väster om
Bjursjöarna är mycket viktigt för tolkningen av tappningsförloppet. Enligt Strömberg
(muntl.) så ligger de viktigaste bildningarna någon kilometer väster om det här inventerade
området men en fullständig utredning från geologisk synpunkt är inte gjord. I Ahlin 1982
är dessa bedömda (objekt Götene E 2) ha geologiskt värde i klass III av tre klasser där I är
den högsta. En liten yta (Götene E 2 b) ges naturvärde II. En bildning som ges högsta värde
är Skövde A 1 c berör med nöd och näppe den östligaste kanten av inventeringsområdet.
Det är ryggen mellan Bjursjöarna som bedöms vara en randrygg. I nordkanten av inventeringsområdet ligger ett fält som bedöms vara svallad morän. Detta innefattar en nu
avslutad grustäkt på andra sidan kommungränsen.
Postglacialt har också ett stort antal myrmarker tagit form och utvecklat torvjordar.
Myrmarker och sumpskogar kan uppskattas täcka ca 40 % av det inventerade området.
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5. VEGETATION
5.1. Allmänt
Vegetationen i den inventerade delen av Klyftamon präglas fr a av hällmarkstallskogar och
myrar. Endast mycket små ytor av är påverkade av odlingslandskapets vegetation. Markfloran är genomgående artfattig.

5.2. Vegetationstyper
I detta avsnitt beskrivs de viktigaste vegetationstyperna i inventeringsområdet. Indelningen
följer Nordiska Ministerrådets "Vegetationstyper i Norden". Denna indelning är förhållandevis väl lämpad får att beskriva vegetationen i ett område som Klyftamon.

Tallskog av lav-typ ---- hällmarksvariant (2.1.1.1.a)
Denna skogstyp är glest trädtäckt med vanligtvis knotig och senvuxen tall på bergig mark
med mycket tunna jordlager. Av övriga träd finns enstaka exemplar av björk, asp och gran.
Fältskiktet är mycket dåligt utvecklat och domineras av ljung och lite lingon. Bergven kan
påträffas i bergskrevorna. Bottenskiktet domineras av renlavar (Cladonia arbuscula, C.
rangiferina, C. portentosa, C. stellaris) och bägarlavar (t ex Cladonia gracilis och C.
uncialis). Viktiga är också enbjörnmossan (Polytrichum juniperinum), vågig kvastmossa
(Dicranum polysetum) och väggmossa (Pleurozium schreberi). Typen utvecklar i mognad
vackra exempel på exponerade torrträd och torrt liggande barrlågor. Hällmarkstallskogar
är ganska brandbenägna men bränderna åstadkommer ofta endast begränsade skador på ett
uppvuxet trädskikt.
Uppskattningsvis består ungefär en tredjedel av ytan i inventeringsområdet av hällmarkstallskog.

Tallskog av lingonris-typ (2.1.1.3)
Mellan hällmarkstallskogen och blandskogarna med något djupare jordtäcke och bättre
vattenförsörjning finns ofta en zon med tall där renlavarna minskat och bärrisen ökat. Gran
och lövträd har lättare för att tränga in. Denna typ är ofta den förhärskande på sandig mark
(grusåsar, isälvsdeltan) men i inventeringsområdet bildar den sällan större sammanhängande ytor. Fältskiktet innehåller förutom lingon en del blåbär och ljung. Kruståtel kan
också finnas i mindre mängder. Renlavar och bägarlavar finns ofta i små mängder annars
dominerar väggmossa (Pleurozium schreberi) och vågig kvastmossa (Dicranum polysetum) i bottenskiktet. Den på friskare mark mera krävande husmossan (Hylocomium
splendens) brukar också finnas. På mindre block finns ofta franslevermossan (Ptilidium
ciliare).
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Uppskattningsvis knappt 10 % av ytan i inventeringsområdet utgörs av lingontallskog.

Barrblandskog av blåbärsris-typ (2.1.3.3)
Friska till lätt fuktiga marker i Klyftamon täcks av barrblandskogar av blåbärsris-typ.
Trädskiktet domineras av tall och gran med ett inslag av björk och asp. I Klyftamon finns
ställvis rätt gott om avdöende enbuskar på sådan mark. I fältskiktet dominerar blåbär och
kruståtel. Inslag av lite mer krävande arter som vårfryle och ekorrbär är typiska. I
bottenskiktet är fr a väggmossa (Pleurozium schreberi) och husmossa (Hylocomium
splendens) viktiga. Här påträffar man också kammossan (Ptilium crista-castrensis). På
block växer gärna skogsbjörnmossan (Polytrichum formosum).
I Klyftamon finns denna typ ofta på blockrik mark. Ofta i zoner mellan hällmarker och
myr. Uppskattningsvis knappt 10 % av ytan i inventeringsområdet utgörs av barrblandskogar av blåbärsris-typ.

Blandskog av ris-gräs-typ (2.3.1.2)
På några ställen med något bättre näringsförhållanden, djupare jordlager och bättre
vattenförsörjning är inslaget av asp och björk så stort att man kan tala om blandskog. Ett
stort lövrikt parti finns NO om Nolmossen. Ett annat, något mindre, finns strax SV om
Lilla Käringaberget. Ett tredje finns norr om Stora Käringaberget. På några platser finns
riktigt grov asp. Många av asparna är hålträd. Fält- och bottenskikt är av ungefär samma
slag som i blåbärsris-typen. På några håll är dock pipröret ett viktigt inslag och t ex stenbär.
Denna skogstyp täcker endast någon procent av inventeringsområdets yta.

Tallmosse av skvattram-typ (3.1.2.1)
Tallmossevegetationen är en av de viktigaste miljöerna i det inventerade området. Tall
dominerar trädskiktet och möjligen finns någon björk. Tallarna blir ej särskilt högvuxna.
Längst i SÖ av St. Gåsemossen finns dränerade tallmossar med mera högvuxna träd. Längst
ut mot mossens mitt finns mycket lågvuxen tall. Ett tätt och högvuxet risskikt av skvattram
och odon kännetecknar denna typ. Även ljung, lingon, rosling och blåbär brukar finnas
bland risen. Hjortron och tuvtåtel är andra viktiga inslag. I bottenskiktet är fr a vitmossan
Sphagnum angustifolium viktig liksom väggmossa (Pleurozium schreberi) och husmossa
(Hylocomium splendens). Räffelmossan (Aulacomnium palustre) växer gärna insprängd
bland mossorna.
Tallmossarna täcker drygt en tredjedel av all mark i det inventerade området. Ungefär
hälften av dessa kan uppskattas vara av skvattram-typ.
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Tallmosse av ris-typ (västlig typ) (3.1.2.2)
Denna tallmosse-typ har en västligare utbredningstyp och skiljer sig främst genom avsaknaden av skvattram. Eftersom detta område ligger i gränszonen där västliga (t ex klockljung) och östliga
arter möts så finns också tallmossar av denna typ.
Tallmossarna täcker drygt en tredjedel av all mark i det inventerade området. Ungefär
hälften av dessa kan uppskattas vara av västlig ris-typ.

Ristuvmosse av ljung-kråkris-Sphagnum fuscum-typ (3.2.1.1)
Öppen mosse av denna ristuvtyp kännetecknas av ljungtuvor med rosling, tuvull, tranbär,
småvuxet hjortron. Sphagnum fuscum är viktigaste vitmossan. Sphagnum angustifolium,
Sphagnum magellanicum, myrbjörnmossan Polytrichum strictum liksom något lite bägarlavar och renlavar finns också. De senare på de torrare delarna av tuvorna.
Endast små ytor mitt på Stora Gåsemossen är så öppna att man tala om öppen ristuvmosse.
Totalt omfattar denna yta bara någon procent av den inventerade ytan.

Mjukmattekärr av starr-vitmoss-typ (3.6.2.1)
Fattigkärr av mjukmattetyp finns i många laggar runt mossarna. Även en del små kärr inne
i skogen är av denna typ. Många ytor är av Sphagnum fallax-variant med en tät vitmossmatta. Vanliga graminider är flaskstarr, trådstarr och gråstarr. Vattenklöver och tranbär
brukar oftast finnas med.
Totalt kan denna typ uppskattas täcka något under 5 procent av arealen.

Mjukmattekärr av starr-vitmoss-brunmoss-typ ---- Sphagnum fallax-subsecundumvariant (3.6.2.2.a)
Särskilt vackra ytor av denna typ finns i det avvattningsdråg från Gåsemossen som startar
strax V om Fotes url och sträcker sig ända till Hansamossen. Här finns en lång rad starr-arter
som strängstarr, stjärnstarr, trådstarr, sumpstarr, hundstarr, ärtstarr, hirsstarr, taggstarr och
flaskstarr. Trådstarr är ofta dominant. I skogskanten finns också det nordliga klotstarret.
Bland andra halvgräs och tågväxter märks tuvull, ängsull, löktåg, dytåg, vitag och snip.
Typiskt i kärren av denna typ vid Gåsemossarna är inslaget av bladvass. Vitmossor som
Sphagnum angustifolium och S. fallax dominerar men S. subnitens, S. magellanicum och
S. subsecundum är indikationsmässigt viktiga inslag.
Bland brunmossorna märks arter som Bryum pseudotriquetrum, Calliergon giganteum,
Campylium stellatum och Drepanocladus revolvens. Dessa förekommer endast i mindre
mängd. Vattendraget som finns i de centrala delarna av detta dråg rinner delvis under
torvlagren och har gett upphov till gungflyytor.
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Mindre ytor av denna vegetationstyp men utan gungflyn finns i Gåsemossens södra lagg.
Här påträffades t ex tätört.
Uppskattningsvis runt 1-2 procent av den inventerade ytan utgörs av denna lite rikare typen
av mjukmattekärr.

Sumpkärr av högstarr-ört-typ (3.6.4.1)
Denna typ är ganska frekvent i hålor och sänkor i hällmarksterrängen. En ganska vanlig
typ är fattig på såväl kärlväxter som mossor. Lite blåsstarr, vattenmåra, ältranunkel och
mannagräs finns i kanterna. Enstaka revor av skedmossan Calliergon cordifolium finns på
den sommartid nakna dyn. Andra typer har rikligare med kärlväxter ---- främst starr som
vasstarr. Bottenskiktet är även i dessa varianter outvecklat utom på tuvsidorna. I några
sumpkärr finns vattenkrokmossan (Warnstorfia fluitans).
Totalt omfattar denna typ en yta som endast är någon procent av det inventerade området.

Sumpskogar av sumpört-starr-typ (3.3)
Det är inte meningsfullt att dela på sumpskogarna i olika typer beroende på trädskiktets
sammansättning. Tall, gran, björk och klibbal finns i de flesta men med olika dominans.
Öronvide och brakved finns ibland i buskskiktet. På några håll finns pors. De flesta tyder
på näringsmässigt magra förhållanden med mycket vitmossor och ris. Graminider som
trådtåg, hundstarr och grenrör är typiska. Videört och kärrviol är typiska örter. I övergångar
mot mossar är tuvullen vanlig. Några ligger i anslutning till mera mesotrofa kärr. I sådana,
t ex i kanterna av Stora Gåsemossens södra lagg, påträffades rikligt med korallrot.
Sphagnum angustifolium, Sphagnum palustre är liksom vanlig björnmossa (Polytrichum
commune) viktiga i bottenskiktet. I lite rikare typer finns ibland spärrvitmossa (Sphagnum
squarrosum).
Vissa typer med lågvuxet trädskikt bildar övergångar mot skogskärr.
Uppskattningsvis ca 10 % av den inventerade ytan utgörs av sumpskogar av dessa typer.

Alkärr av sumpört-typ (3.4.3.1)
Denna typen skiljer sig från de andra sumpskogarna på sin sumpkärrskaraktär (mycket
magert bottenskikt) och sin tendens att bilda grova socklar runt träden som helt domineras
av klibbal. Inslag av gran och björk brukar finnas i alkärren. Bland örterna märks videört,
missne och ältranunkel. På socklar och block i kärren är skuggstjärnmossan (Mnium
hornum) typisk. Andra mossor här brukar vara fyrtandsmossa (Tetraphis pellucida) och
fingermossa (Lepidozia reptans).
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Endast en mindre yta strax N om St. Gåsemossen kan sägas vara ett typiskt alkärr. Annars
förekommer den som fragment i sumpskogarna. Totalt täcker den maximalt 1 % av
inventeringsområdet.

5.3. Kryptogamfloran
Epifytfloran
De flesta träd har en ganska artfattig epifytflora. I huvudsak påträffas vanliga arter. På
några ställen finns dock partier med gott om hänglav ---- även här dock frekventa arter.
Sannolikt hänger den magra epifytfloran ihop med ganska stora skogliga kontinuitetsbrott
under förra seklet. Dålig barrträdsepifytflora är mycket vanligt i, även i äldre bestånd, i
större delen av Skaraborgs län. Endast i den östra kanten, från Tiveden till Hökensås, är
barrepifytfloran rikare och mer komplett.
Gammal asp har normalt en ganska intressant påväxt. I Klyftamon är dock aspens
epifytflora mager och utan särskilt intressanta inslag. Allélav (Anaptychia ciliaris), en
vanlig art på äldre alléträd, kan i skogsmiljöer tyda på bättre aspepifytflora och denna art
är en av få lite roligare asparter som noterats. Annars förekommer mest vanliga arter som
ekflamlav (Pyrrhospora quernea), mjölig brosklav (Ramalina farinacea), slånlav (Evernia
prunastri) och glänsande sköldlav (Melanelia fuliginosa). Uppe på stammarna av någon
asp finns kyrkogårdslav (Pleurosticta acetabulum). Bland lite kräsnare arter märks lavarna
Pertusaria coccodes och Opegrapha vulgata.
Tall, gran och björk har en mager epifytflora som växtsociologerna brukar sammanfatta i
Pseudevernion. Här ingår arter som blåslav (Hypogymnia physodes), pukstockslav (H.
tubulosa), gällav (Pseudevernia furfuracea), näverlav (Platismatia glauca) och i mindre
mängder brämlav (Cetraria chlorophylla). Några vanliga arter skägglavar och tagellavar
brukar ofta finnas. På några platser finns särskilt hänglavsrika träd med mycket av den
vanliga långa skägglaven Usnea filipendula. På tallar hittar man i lite äldre bestånd brukar
flarnlaven (Hypocenomyce scalaris), stocklaven (Parmeliopsis ambigua), vedlav (P. hyperopta) och klilav (Imshaugia aleurites), de båda senare i mindre mängder.
Klibbalen har en påväxt som i näringshänseende står mitt emellan aspens och de tre sist
nämnda trädens. Här finns dels de flesta av arterna från Pseudevernion men också arter
som slånlav och mjölig brosklav. Typisk på klibbalarna i området är också skrynkellaven
(Parmelia sulcata). Vid basen av klibbalarna finns ofta arter som grynig örnlav (Ochrolechia androgyna), liten vaxlav (Dimerella pineti) och dynlav (Micarea prasina). På
klibbalsbaser i en sumpskog N om Nolmossen noterades ett par lite intressantare arter,
nämligen rostfläck (Arthonia vinosa) och frostig trädgrönelav (Scoliciosporum pruinosum). En lav som brukar påträffas på ved och barrträd, nämligen Lecidea turgidula
noterades också här på al. Klibbalsumpskogarna är en av de miljöer som under bränder
kan fungera som brandrefuger och i någon mån kan de ha fungerat på detta sätt även här.
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Epixyl flora
Väster om Bjursjöarna finns ställvis rätt gott om torrt liggande lågor. Den ringa åldern på
dessa medför att främst vanligare arter bildar påväxt. Avbarkade, något eller några tiotal
år gamla, lågor hyser ofta rikligt med laven Xylographa abietina utöver Pseudevernionarterna. På lite äldre lågor tillstöter Parmeliopsis-arterna, Trapeliopsis granulosa och T.
flexuosa och bägarlavar, fr a Cladonia cenotea och C. digitata.
I anslutning till sumpskogarna finns en ibland lågor i frisk och fuktig miljö. Särskilt i det
lövrika partiet norr om Nolmossen hittades en del sådana lågor med fin levermossflora.
Vanliga arter som Lophocolea heterophylla, Cephalozia bicuspidata, Scapania nemorea
och Blepharostoma trichophylla blandades med lite mera kräsna arter som långfliksmossa
(Nowellia curvifolia) och vedflikmossa (Lophozia longiflora). Under nyckelbiotopsinventeringen gjordes ett fynd av liten hornfliksmossa (Lophozia ascendens) i en sådan miljö
norr om Stora Gåsemossen.
På torrträd har inga sällsyntheter noterats. Den vanliga knappnålslaven Chaenotheca
ferruginea noterades rikligt på några torrträd medan den lite kräsnare C. brunneola
noterades på ett torrträd norr om Stora Gåsemossen.

Epilitisk flora
Lodytor
Sprickdalsterrängen och de tunna jordlagren medför gott om exponerat berg. Lodytor och
bergbranter har dock ringa höjd och medför mikroklimatiskt små skillnader. Sänkor och
nordlutor bildar ringa skydd under och även under tiden mellan bränder. Inte ens i den skog
som finns i dag hyser dessa bergväggar välutvecklad skugg- och fuktälskande påväxt.
Typiska arter är letlav (Parmelia omphalodes), mjöllav (Leproloma membranacea, näverlav (Platismatia glauca), Pertusaria dealbescens, kartlavar (Rhizocarpon spp.), skuggklotterlav (Opegrapha gyrocarpa, blodplättlav (Haematomma ochroleucum, sammetslav
(Cystocoleus ebeneus) och blågrå mjöllav (Lepraria incana). Endast på några få platser
noterades korallav (Sphaerophorus globosus). Cynodontium strumiferum är en typisk
mossa på lodväggar som påträffats här och var.
Hällar
På de allra kalaste berghällarna där träden inte får fäste utbreder sig också annan vegetation
än renlavar. Raggmossa (Racomitrium lanuginosum) bildar mattor. Hedlaven (Cetraria
aculeata), islandslav (C. islandica), påskrislavar (Stereocaulon spp.) samt på helt kala ytor
kartlavar (Rhizocarpon spp.) och Aspicilia cinerea är typiska lavar.
Block
I Klyftamon finns ställvis riktiga blockhav. Blocken är ofta rundade. Riktigt stora block,
flyttblock, är dock inte så vanliga. Många block täcks av vanliga markmossor och renlavar.
På andra, lite mera exponerade, hittar man vinterlav (Arctoparmelia centrifuga). Tuschlav
(Lasallia pustulata) och glatt navellav (Umbilicaria polyphylla finns på en del block.
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På basen och nästan på undersidan av block i murar och på några lösa block lyser citrongul
skivlav (Psilolechia lucida) gröngult.
Svampfloran
Marksvampfloran är ganska artfattig och även individfattig vilket är typiskt på hällmarker
av denna typ. En intressant notering under den ganska magra svamphösten av dropptaggsvamp.
Vedsvampfloran är också ganska mager. Få intressanta vedsvampsarter noterades vilket
främst beror på att de flesta lågor ännu är relativt unga. På asp noterades rävticka i beståndet
N om Nolmossen. Tallticka finns på några ställen i de äldsta tallbestånden.

5.4. Intressanta växter funna i området
Dytåg
Denna art förekommer endast i 7 våtmarker i länet och är en av de intressantaste arterna i
avvattningsdråget i Stora Gåsemossens östkant. Den växer oftast i kanten av mesotrofa
lösbottenkärr.

Grönpyrola
Noterad på några ställen i inventeringsområdet. Även noterad av NBI.

Korallrot
I kanten av södra laggen av Stora Gåsemossen påträffades ganska rikligt av korallrot.

Antitrichia curtipendula (fällmossa)
Noterad på mossigt block i NBI i det block- och lövrika området söder om Lilla Käringaberget.

Bazzania trilobata (stor revmossa)
Detta är en värdefull signalart som bara påträffats i ett område i NBI längst i N. Den har
en västlig utbredning och är närmast (?) känd från Lindbergska ytan längre norrut i
Klyftamon.
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Leucobryum glaucum (blåmossa)
Blåmossan har noterats på några ställen i inventeringsområdet.
Den är funnen tämligen rikligt i ett sumpskogsparti N om Stora Gåsemossen i NBI.

Lophozia ascendens (liten hornfliksmossa)
Detta är den intressantaste mossan som hittats i området och den enda rödlistade. Den förs
till kategori hänsynskrävande. Arten är noterad på en barrlåga i ett sumpdråg N om Stora
Gåsemossen i nyckelbiotopsinventeringen.

Lophozia longiflora (vedflikmossa)
Påträffad på ruttna lågor i båda de lövrika områdena mellan Nolmossen och Lilla Käringaberget. Även noterad i NBI.

Nowellia curvifolia (långfliksmossa)
I sumpskogar med gott om lågor är denna art på några ställen ganska rikligt förekommande.
Den är ganska svag som signalart i västra Sverige men fungerar ganska väl i centrala
Skaraborgs län. Noterad fr a i området med gott om löv N om Nolmossen. Även noterad
i NBI.

Plagiomnium medium (bågpraktmossa)
Noterad av NBI i ett sumpdråg N om Stora Gåsemossen. En indikator på värdefull
sumpskog.

Plagiothecium undulatum (vågig sidenmossa)
Ganska vanlig i skogstrakter i Skaraborgs län. Finns här och var men ej vanligt i friska till
fuktiga partier i skogen.

Pseudobryum cinclidioides (källpraktmossa)
Påträffad i NBI i ett sumpdråg norr om Stora Gåsemossen. En indikator på värdefull
sumpskog.
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Rhytidiadelphus loreus (västlig hakmossa)
Denna skogsmossa har en utpräglat västlig utbredning. Ju längre österut i landet den
påträffas desto bättre är den som signalart för värdefull skog. Den växer gärna på block. I
Klyftamon påträffades den i blockmark S om Lilla Käringaberget. Även N om Nolmossen
i NBI.

Ulota crispa (krushättemossa)
Noterad av NBI på asplåga norr om Nolmossen.

Arthonia vinosa (rostfläck)
En skorplav som vanligast påträffas på ek i skogsmiljöer i våra trakter. Fynd i barrskogar
och på klibbalar, vilket är fallet här, är av större indikativt värde. Noterad på klibbal i ett
sumpigt avsnitt norr om Nolmossen.

Bryoria furcellata (nästlav)
Nästlaven är i södra Sverige en bra signalart på värdefulla barrskogsbestånd. Det är en av
de bästa lavarna som påträffades under denna inventering. Den noterades på en grangren
i ett äldre skogsbestånd N om Stora Gåsemossen.

Hypocenomyce anthracophila (kolflarnlav)
Detta är en av de två arterna kolflarnlav. Dessa växer uteslutande på bränd ved. Den
noterades på små brandstubbar NÖ om Stora Käringaberget och S om Lilla Käringaberget.

Hypocenomyce castaneocinerea (kolflarnlav)
Detta är den andra av de två arterna kolflarnlav. Dessa växer uteslutande på bränd ved.
Den noterades på små brandstubbar NÖ om Stora Käringaberget och S om Lilla Käringaberget. På någon stubbe har båda arterna registrerats. Detta bör tolkas så att bränd ved har
god kontinuitet i området. Det är i ganska få bestånd i södra Sverige som man hittar båda
arterna.

Hypocenomyce friesii (tunn flarnlav)
Denna lav växer på gammeltall, torrträd och brandstubbar. Den är en indikator på
barrbestånd med hygglig kontinuitet i södra Sverige.
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Hypogymnia farinacea (grynig blåslav)
Den gryniga blåslaven är i södra Sverige en ganska svag signalart som påträffas i ljusa
bestånd på tall, klibbal och björk. Den är ej vanlig i inventeringsområdet men finns i de
flesta lite äldre tallbestånden.

Lecanactis abietina (gammelgranslav)
Gammelgranslaven är ganska vanlig i Skaraborgs län och är en svag signalart. Den påträffas
i de flesta bestånd med lite äldre gran i inventeringsområdet.

Lecidea botryosa
Denna art påträffas på gamla torrt liggande lågor och på brandstubbar. Den påträffades inte
på lågor i inventeringsområdet men väl rikligt på en brandstubbe S om Lilla Käringaberget.

Lecidea turgidula
Denna lilla skorplav brukar man påträffa i äldre barrbestånd på torrträd, gran- eller tallbark.
Här noterades den på bark vid basen av en gammal klibbal N om Nolmossen.

Mycoblastus sanguinarius (blodlav)
I starkt påverkade områden kan blodlaven fungera som en svag signalart. Den påträffas på
barrträd och björk. Den är inte allmän men finns här och där i inventeringsområdet. Särskilt
riklig finns den i vissa sumpiga björkbestånd.

Scoliciosporum pruinosum (frostig trädgrönelav)
Detta är den enda rödlistade laven som påträffats i området under inventeringen. Den
noterades vid basen av en klibbal i en sumpskog N om Nolmossen. Arten för till kategori
sällsynt av Aronsson m fl.

Sphaerophorus globosus (korallav)
Korallaven har noterats på några nordvända bergväggar i fr a norra delen av området. Även
noterad i NBI i dessa delar.

Daldinia concentrica (skiktdynsvamp)
Denna art växer främst på branddödad björk och noterades på flera branddödade björkar
vid Stora Käringaberget.
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Hydnellum ferrugineum/peckii (dropptaggsvamp)
Korktaggsvampar är alla signalarter för intressanta skogsmiljöer. Två arter korktaggsvampar blöder, därav namnet dropptaggsvamp, och påträffas i magra barrskogar. Den noterades
på en bergudde norr om Stora Gåsemossen.

Inonotus rheades (rävticka)
På döda aspar finns denna art. I bestånd med sedan länge gott om aspved, ej nödvändigtvis
grov, kan denna art påträffas. Den noterades i aspbeståndet norr om Nolmossen.

Phellinus nigricans
Denna stora eldticka ticka är vanlig i björkbestånd som utvecklat större mängder död ved.
Den påträffades några gånger under inventeringen.

Phellinus pini (tallticka)
På några grova tallar har denna ticka noterats. Även noterade i NBI. Den hör hemma i äldre
tallbestånd. Den finns t ex i det gamla tallbeståndet N om Hansamossen.
Sammanfattningsvis måste man ändå konstatera att tätheten på rödlistade arter och signalarter överlag är låg i hela området.
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6. FÅGELFAUNAN
Utpräglade barrskogsfåglar präglar fågellivet i Klyftamon. Tättingar som dubbeltrast,
rödstjärt, talltita, tofsmes och mindre korsnäbb är viktiga i fågelkören och häckar. Naturligtvis finns också vanliga skogsfåglar som bofink, domherre, järnsparv, grå flugsnappare,
kungsfågel, rödhake, taltrast, koltrast, rödvingetrast, talgoxe, blåmes, entita, svartmes och
nötskrika. Bland sångarna häckar lövsångare, grönsångare, trädgårdssångare och svarthätta. Möjligen häckar också härmsångare.
Av hackspettarna finns fyra arter i Klyftamon. Spillkråkan, som har revir som sträcker sig
upp mot en kvadratmil, häckar inte varje år inom inventeringsområdet men uppträder
regelbundet. Gröngölingen ses ofta i asprika delar och häckar möjligen. Brokspettarna
större och mindre hackspett häckar båda. Dessa hackspettar ger bohål för hålbyggare som
svartvit flugsnappare och stare. Skogsugglorna sparvuggla och pärluggla finns i inventeringsområdet.
Av vadarna är det morkulla och skogssnäppa som märks mest. Trana häckar med minst ett
par i närheten av Stora Gåsemossen och Nolmossen och hörs tuta då och då.
Rovfåglarna för ett mer undangömt liv med undantag av fiskgjusen som häckar strax
utanför. Ormvråk, sparvhök och duvhök /// häckar i området.
Den fågel för vilken Klyftamon är viktigast är sannolikt tjädern. I centrala Skaraborgs län
är det svårt att tänka sig en bättre tjäderbiotop än det här föreslagna reservatet. Mogen
hällmarkstallskog som omväxlar med tallmossar och kärr. Gott om tuvull som vårföda.
Två större spelplatser finns i inventeringsområdet. Vid vandringar i området stöter man
ofta upp tjäder och spillning syns runt om i markerna.
Av de övriga hönsfåglarna är orren lättast att notera men den håller mer till på mossarna
väster om det inventerade området. Spillning av järpe har noterats av Fransson. I övrigt
har huvuddelen av uppgifterna lämnats av Leif Arvidsson, Skövde.
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7. MARKANVÄNDNING ---- FÖRR OCH NU
Att få en bild av hur områdets vegetation och natur har sett ut under äldre tid är viktigt vid
en bedömning av ett områdes naturvärde och utvecklingspotential. Därvid utgår man dels
från skriftliga källor av olika slag, dels från den nuvarande vegetationens utseende. Detta
arbete kan dock vara behäftat med en hel del svårigheter.
Vad döljer sig bakom protokollen från kommissioner och lantmäteriförrättningar? Hur
brukades markerna? Hur såg landskap, träd- och buskskikt och vegetationen ut? Hur
mycket människor rörde sig i markera. Vilka vilda djur korsade markerna? Och i denna
rekonstruktion är det viktigt att inte fastna i föreställningschabloner av typen "allt var så
hårt brukat att nästan ingen växtlighet fanns på marken" eller "bönderna avskydde ekar
(kronans träd), därför fanns inga ekar på bönders marker för några sekler sedan. Skillnader
i brukningssätt, intensitet och störningar fanns även förr marker emellan. Och varierade
med tiden. Att söka fakta om varje konkret markyta vid olika tidpunkter är målet med
markanvändningshistoriska arbeten.
Gammal allmänningsskog
Klyftamon är en gammal allmänningsskog som uppräknas i Västgötalagens allmänningsförteckning på 1300-talet (Lycken & Smedegård 1993). Klyftamon förklarades, som
många andra jordegendomar och allmänningar, genom skogskommissionernas domar
under slutet av 1600-talet som Kronans egendom. Dessa domar överklagades ofta men
först 1792 avgjordes det slutligen av Högsta domstolen att Klyftamon var att anse som
varande i Kronans ägo. 1824 ändrades policyn och ett cirkulär utgick som stipulerade att
lands- och häradsallmänningarna skulle upplåtas till intressenterna (socknar eller enskilda
hemmansägare). Klyftamons östra delar delades upp på olika socknar 1836 varvid de här
inventerade delarna kom att hamna i, från söder, Lerdala, Norra Vings, Hornborga, Skärvs
och Sätuna socknar. Lerdala sockens allmänning genomgick laga skifte strax därefter
(1837-40). Genom köp övergick så småningom Norra Vings, Skärvs och Sätuna socknars
oskiftade allmänningar i Lerdala gårds ägo och överfördes genom beslut 1945 till Lerdala
socken. En del mindre, mer eller mindre sumpiga marker, som användes som slåttermarker
eller mossodlingar, s k intäkter styckades av under början av 1800-talet, såväl före som
efter 1824 års cirkulär. Slutsatsen av detta är att Klyftamon har lång kontinuitet som
skogsmark i den meningen att annan markanvändning var liten. Som vi ska se nedan så
innebär detta inte att trädkontinuiteten nödvändigtvis är god.
Det rådde förbud mot uppodling, svedjande och huggning för avsalu i häradsallmänningarna. Däremot hade man tillstånd att ta virke. I första hand för allmänna byggnader,
boställshavare och broar. Sen kom häradets hemmansägare. Detta ledde ofta till överavverkning.
Trycket på Valle-socknarnas allmänningar lär ha varit hård från väster under 1800-talets
början då boende på Koflymarkens s k lotter fick ta virke, dock ej i dimensioner över 10
cm diameter (Bengt Andersson muntl).
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Bränder
Torra tallskogar är mycket brandbenägna. Klyftamon är inget undantag och såväl skriftliga
källor som spår i skogen visar detta. Namn som Späda ljung och Bränsla söder om Stora
Gåsemossen pekar på detta.
En stor brand har bränt av det inventerade området 1808. I beskrivningen av socknarna
hörande till Bergs pastorat sägs att "på hjortar och rådjur hafva skogarne Billingen och
Klyftamon fordom haft godt förråd, jämväl på tjädrar och orrar; men sedan mindst två
tredjedelar av Klyftamon genom skogseld år 1808 blifvit förstörde, kunna knapt sjelfva
rofdjuren i oväder der finna sin tillflykt" (Lindskog 1816). Brandstubbar förekommer i
större delen av området men påfallande fåtaligt. Inga grova brandstubbar ha noterats.
Strax utanför inventeringsområdet, vid torvtäkterna S om Koflysjön, har bränder förekommit ett par gånger under första halvan av 1900-talet. (1936 o 1947).
I de nordvästra delarna av Stora Gåsemossen ska i mitten av 1950-talet ha förekommit en
mindre brand.
Den senaste branden skedde 5 juni 1990 på den södra delen av Stora Käringaberget. Det
omfattar ca 2 ha. Branden har ej varit intensiv endast björk och gran har dött i större
omfattning. Tallarna är i stort sett mest bara svedda i basen. Branden uppkom genom
blixtantändning. Förloppet var det vanliga att en pyrande stubbglöd tog fart dagen efter.
Släckningen skedde med flera brandkårer och helikopter varför dess omfattning begränsades.
Spåren efter bränderna är som nämnts få i området. Brandstubbar i enstaka och oftast
ganska små dimensioner finns spridda. Detta kan ha flera förklaringar. En är att det är
troligt att den skog som brann 1808 var ganska ung och efterlämnade få eller inga brända
jättestubbar. Dessutom kan vedhuggning och hårt bete har påverkat överlevnaden av
brandskadade träd och skadat brandstubbar. Det är heller inte osannolikt att brända
tallstubbar huggts upp till tjärstickor. Tallar med brandljud har ej påträffats av mig inne i
inventeringsområdet.
En liten reflektion man kan göra mot bakgrund av detta är man vid bedömning av
renlavsmattors trampkänslighet bör man ha i minnet att de marker där dessa växer ofta och
vid upprepade tillfällen har utsatts för ännu destruktivare behandling, nämligen brand. Efter
några decennier eller ett halvt sekel växer ånyo tjocka mattor av renlavar på den tidigare
brända marken.
Modernt skogsbruk
Hela området har på något sätt påverkats av skogsbruk under de senaste 100 åren. Enstaka
40-70 år gamla stubbar efter gallringar och plockhuggningar finns även ute på några
myrholmar och bergtungor nära kärnområdet norr om Stora Gåsemossen.
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Däremot har nästan ingen del har påverkats av trakthyggesbruk. Endast ett mindre hygge
norr om Lilla Käringaberget samt ett par mindre ytor allra längst i SV finns inom det
avgränsade området på över 400 ha, varav mer än hälften är fastmark.
En av de sentida ingreppen är ett uttag av äldre tall NV om Hansamossen. Som väl är har
dock en del äldre träd sparats så att något allvarligt kontinuitetsbrott ej skett. Mot norr,
närmare den gamla gränsen till Sjökärr har fr a gran gallrats bort.
I övrigt har mycket få åtgärder gjorts de senaste 30 åren.
Fodertäkt och bete
Mulbete har förekommit under hela allmänningsperioden. Det är rimligt att hela inventeringsområdet var betesmark under förra seklet. Eftersom det är mycket magra marker är det
också troligt att de övergavs tidigt, antagligen någon gång under sekelskiftet.
Några av kärren i det inventerade området har använts som slåttermarker. Hansamossen
som ligger strax nedströms det vackra avvattningsdråget från Stora Gåsemossen omgärdas
på många ställen av stengärdesgård. Samma sak gäller Liljegrens mosse. Rester efter
stengärdesgård finns runt Vargamossens skiften (med bl a Blackamajas intäkt). I enlighet
med dåtidens regelverk så kunde de hävdade markerna avstyckas från allmänningen vilket
också skedde i början av 1800-talet med de ovan nämnda markbitarna. Av beskrivningarna
till avstyckningarna framgår dock att även på den tiden knappast kan ha varit fråga om
högproduktiva fodermarker. Som bestående "av djup dybotten med mossig staggvall och
starr på sanka ställena" beskrivs t ex stora delar av de båda södra mossarna. För Liljegrens
mosse eller Tinningemossen som fastigheten benämns gavs 8 års skattefrihet för att
inhägnad och uppodling skulle ske. För vårt tids bekväma människor framstår uppförandet
av stengärdesgårdarna som oerhörda investeringar i arbete för att komma över lite stråfoder. Större slåttermarker och t o m odlad mark finns utmed Slåttabäcken S om Stora
Gåsemossen. Slåttern på Tinningemossen pågick in på 1900-talet och Slåtterna var
uppodlat fram t o m 1930-talet (Bengt Andersson muntl.).
Bebyggelse
Ordnad bebyggelse har ej funnits i området. Ett pörte mot ett flyttblock lär under 1800-talet
första hälft hyst en ensling med klumpfot (Blom 1970). Resterna efter detta finns idag som
låga stenmurar och är utmärkt på ekonomisk karta som "Fotes ul". Enklare sådana pörten
lär ha funnits även på andra ställen men spåren av dessa är borta.
Strax utanför inventeringsområdet finns bebyggelse i Sjökärr, permanentbebott fram till
för några decennier sedan. d Slåtterna S om Stora Gåsemossen bodde Albin Johansson
fram till mitten av 1950-talet. Husgrunderna och resterna efter murstocken syns ännu
tydligt.
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Vägnät
Endast en skogsbilväg leder in i området. Drivningsvägarna är ytterligt få. En sådan från
1993 leder in från Lilla Bjursjön ned mot Hansamossen och Stora Gåsemossen. Mindre
drivningsvägar eller snarare körspår finns i SV. I övrigt är Klyftamon V om Bjursjöarna
enastående fria från vägar.
En stig leder från skogskörvägen vid Lilla Käringaberget vidare söder om Stora Käringaberget fram till kommungränsen och vidare mot Koflysjön. Av stigens karaktär att döma
är det en gammal färdväg genom denna del av Klyftamon.
Skogstillstånd
I stora delar av inventeringsområdet håller träden ganska blygsamma maximiåldrar. Trots
att ett 10-tal av de äldsta tallarna valts ut och provborrats i olika bestånd runt om i
inventeringsområdet har åldrar över 120 år ej registrerats.
Detta gäller dock inte de mindre bestånd med gammeltall som finns. Dessa ligger mest i
de perifera delarna av inventeringsområdet. Koflyhall, vid Sjökärrsgränsen med Fotes url
och östra delen av Stora Gåsemossen, V om Slåttahalsen och mellan Nolmossen och Lilla
Blacken. Ett större område med äldre tall finns dock centralt norr om Stora Gåsemossen.
I dessa bestånd finns träd som vid provborrningar givit åldrar på mellan 150 och 170 år.
Det äldsta borrade trädet är en jättetall, med en brösthöjdsdiameter på nästan 1 meter, som
för några år sedan blåst ned inne i det gamla domänreservatet Koflyhall. 6,5 m ovan
trädbasen gav en provborrning 191 år plus de år det tog för trädet att nå 6,5 meters höjd.
Detta är det enda träd som konstaterats måste vara av äldre datum än branden 1808. Även
norr om Koflyhall, inne i kronoparken Klyftamon, Götene kommun, finns flera gammeltallar med åldrar på 165-180 år.
Björkarna håller på att "klinga av" i det inventerade området. Det finns gott om torrstubbar
och lågor av björk i marker som inte är allt för torra. På ett foto från slutet av 1920-talet i
beskrivningen till det geologiska kartbladet Lugnås (Lundqvist m fl 1931) finns en bild
över blockhavet väster om Stora Bjursjön med omgivet av tämligen tät björkskog.
Lundqvist anger också 1931 att "Partiet inom Skärvs enklav /i princip fastigheten Långmyra 1:1/ är särskilt rik på bergryggar och torvremsor med ofta mycket tät och snårig skog
av björk och asp." Denna skog har idag betydligt glesats ut. Aspen som är något mera
långlivad än björk håller ställningarna ännu ett tag.
Det är gott om döda och döende enbuskar. Detta innebär att en ganska öppen mark bör ha
föregått beskogningen. Även Stora Gåsemossen var förr en betydligt öppnare mosse enligt
Bengt Andersson. Blom (1970) nämner att under 1800-talet var det till och med möjligt
att jaga gäss på mossen. Idag är det inga gäss som kommer på idén att slå ned på Stora
Gåsemossen.
Ett längre skogligt kontinuitetsbrott, i vart fall av någorlunda uppvuxen skog, bör alltså ha
kännetecknat stora delar av inventeringsområdet mellan 1810 och 1880.
Trädslagsfördelningen i skogen tyder på att föryngringen varit naturlig.
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8. NATURVÄRDE
8.1. Skogstillstånd
Följande punkter är viktiga vid bedömningen av naturvärdet

Positivt
Trakthyggen saknas över i stort sett hela området
En yta i denna storleksordning av barrskog som saknar trakthyggen är mycket ovanlig i
dessa delar av länet.
Även i övrigt i sen tid ganska orörd skog
Även om gallringar och plockhuggning har förekommit i stora delar av inventeringsområdet så är allmänintrycket att dessa ingrepp har varit av ganska skonsam karaktär.
Naturligt uppkommen skog
Den skog som växer i området är naturligt uppkommen.
Skog-myr-mosaiken är välutvecklad
Växlingen mellan våtmarksmiljöer (kärr och tallmossar) och fastmarker är påtaglig över
hela området.
Gott om nyligen (-35 år) död ved
De senaste åren har i många avseenden varit särskilt fria från ingrepp. Dessutom har mycket
av lövet börjat dö av (fr a björk men även asp) och det finns därför gott om ved. Även av
tall finns många torrt liggande lågor.
Brandstörning har förekommit
Området har, som andra liknande områden, en historia med upprepade bränder. Även i sen
tid har en mindre brand förekommit.
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Större delen av området är väglöst
Vägnätet i området är nästan obefintligt.
Ett stort område
För att vara i denna del av länet är detta barrskogsobjekt stort.

Negativt
Viss gallring och dimensionsavverkning har skett
Under ganska lång tid och på stora arealer har gallring och dimensionsavverkning skett
vilket kan ses på stubb- och kvistförekomsterna
Ett långt skogligt kontinuitetsbrott
Under 1800-talet var området under lång tid nästan i sin helhet hårt åtgånget av skogliga
uttag och bete.
Ont om gammal död ved (torrträd och lågor)
Trots att det ställvis finns gott om död ved så finns inga riktigt gamla lågor och torrträd.
Ont om rödlistade arter
För att vara ett så stort område är det förhållandevis ont om signalarter och mycket få
rödlistade arter har noterats.
Betydelsefull brandstörning ligger långt tillbaka
Området har en brandhistoria men de viktiga brandstörningarna ligger ca 190 år tillbaka.
Refugialmiljöer är dåligt utvecklade
Genom områdets svaga topografi har området dåliga refugialmiljöer både när det gäller
skydd mot bränder och mänskliga ingrepp. Bergryggarna är mycket låga. Blockmorasen
är sannolikt lika bra som refugialmiljöer. De enda lite bättre refugialmiljöerna, där också
de enda rödlistearterna noterats, är klibbalsrika sumpskogar.
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Många av värdekärnorna är ligger i kantzonerna
Flera av gammelskogspartierna ligger i kanterna av det här avgränsade området. Utvidgningar i dessa delar medför att hyggen i större utsträckning skulle ingå.
För skogstypen ganska ung skog
Hällmarkstallskog och tallmossar är skogsekosystem som växer mycket långsamt och
således mognar senare än skogar på bättre underlag. Då är genomsnittliga maximiåldrar
på 110-120 år ganska låga. Endast i vissa små värdekärnor är maximiåldrarna 50-60 år
högre.

8.2. Andra värden
Stort vildmarksområde mitt i Skaraborgs län
Området har stora sociala och landskapsmässiga värden genom sin vildmarksprägel.
Två tjäderspelplatser
Från fågelsynpunkt är två större tjäderspelplatser anmärkningsvärt.
Stor betydelse för tolkningen av Baltiska Issjöns tappning
Området har genom sitt läge stora geologiska värden. Främst är det spår av den Baltiska
issjöns tappning som är intressant. De viktigaste spåren av denna tappning ligger dock
någon kilometer längre västerut.
Orörda och värdefulla våtmarker
Stora Gåsemossen är sedan VMI ett uppmärksammat våtmarksobjekt (08D7E01) i högsta
värdeklass. Den är också upptaget i landets myrskyddsplan (R3). Den närbelägna Nolmossen (08D7E02) är bedömd ha värdeklass 2 i våtmarksinventeringen.
Några bestånd med större lövrikedom.
Lövinslagen i några partier är av särskilt värde. Bl a finns här hålträd av asp.
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8.3. Några jämförelser
Av liknande typer i Skaraborgs län finns t ex Tivedens nationalpark. I jämförelse med detta
tre gånger så stora skogsområde är naturvärdena i Klyftamon bleka. Värdekärnorna har t
ex inte tillnärmelsevis den dignitet som de har t ex i Tivedens nationalpark. Här har den
extrema topografin givit sumpskogar och sprickor gott skydd mot bränderna och exploatering. Brandhistorian i Tiveden är dessutom mycket utpräglad och har daterats mer än 500
år tillbaka (Granström muntl.).
I sydvästra Sverige finns liknande områden i t ex Tresticklan i Dalsland. Detta objekt har
också en utpräglad brandhistorik och ej särskilt höga genomsnittsåldrar. Det är dock ett
utomordentligt stort objekt.
Kroppefjällsplatån har också en liknande blandning av huvudsakligen relativt unga tallskogar och stora myrar men de västsvenska vegetationstyperna är här mer utpräglade. Här
finns också en del andra naturtyper som djupa bergsprickor. Det är också mer än dubbelt
så stort.
Längre mot väster finns i Bohuslän olika fjäll klädda med magra och ganska unga tallskogar
(t ex Kynnefjäll och Bredfjället). Här är trädkontinuiteten avsevärt mycket sämre än i
Klyftamon.
Sydbillingens platå har skogshistoriska och naturtypsmässiga likheter med Klyftamon
väster om Bjursjöarna. Här är dock blockfattigdomen mycket mindre, topografin ännu
flackare och de skogliga värdekärnorna sämre. Sydbillingen är heller inte riktigt lika präglat
av hällmarker som Klyftamon. Det är mer än dubbelt så stort som Klyftamo-objektet men
var åtminstone vid inventeringarna i början på 1980-talet lika fattig på refugiala skogsorganismer som Klyftamon.
Att jämföra Klyftamon med andra tallrika objekt inom Skaraborgs län som Stallerhult,
Grimmestorp och Ryfors är inte meningsfullt. Detta är mer högproduktiva skogsmarker på
djupare jordar. Dessa är till ytan i sammanhanget ganska små (50-100 ha) objekt vilket
belyser behovet av stora objekt på bättre marker. Så saknas t ex ett stort, representativt
objekt på Hökensås med lingontallskog på sandig mark. I Skaraborgs län finns också ett
antal kalkbarrskogar ---- såväl av tall som gran ---- som behöver ett omedelbart skydd.

8.4. Syfte med reservatet
Många skyddade barrskogsbestånd i södra Sverige, även i Skaraborgs län, är av magra,
lågproduktiva typer. Ett skydd av Klyftamon väster om Bjursjöarna skulle ytterligare öka
skevheten i fördelningen mellan olika typer av skyddad barrskog.
Naturvärdena i det här inventerade området är dock vid en samlad bedömning så stora att
det är svårt att tänka sig skogen utsatt för normalt skogsbruk. Det måste enligt min
bedömning ligga inom naturvårdens ansvarsområde att skydda ett sådant område som
Klyftamon väster om Bjursjöarna. I sådana fall återstår, p g a områdets storlek, endast ett
reservatsskydd för att säkerställa naturvärdena.
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Barrskogar av denna typ skyddas genom fri utveckling. Det är dock viktigt att bevara
brandregimen. Det är ett lämpligt område att naturvårdsbränna i. Dock bör på länsnivå
marker i anslutning till Tivedens nationalpark prioriteras högre när det gäller naturvårdsbränder.
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KOMMENTARER TILL FÖRSLAG TILL
GRÄNSDRAGNING FÖR NATURRESERVATET KLYFTAMON - STORA GÅSEMOSSEN
Denna text är en bilaga till förslaget till gräns för reservatet Klyftamon - Stora
Gåsemossen. Det är en delredovisning av uppdraget att inventera detta område.
Eftersom förslaget till gräns tillkommit genom översiktlig genomgång av kantzonerna i inventeringsområdet kan någon ändring av gränsen ske sedan hela inventeringen gjorts. Förslaget till gräns borde egentligen göras sedan allt
inventeringsunderlag tagits fram. Att ordningsföljden blivit denna beror på uppdragsgivarens önskemål.
Trädens åldrar som uppskattas i texten nedan kommer senare att bestämmas noggrannare genom borrning.

Kommentarer till olika delsträckor
De olika punkterna nedan refererar till karta med förslag till gräns. Med Klyftamoskogen avses här den mosaik av hällmarkstallskog och myr som finns med centrum
i fastigheterna Långmyra 1:1 och Klyftamoskiftet 1:1.
1.
Längst i norr i sydspetsen av den gamla kronoparken Klyftamon ligger ett litet
bestånd med mycket gamla tallar. Vissa av tallarna kan uppskattas ha en ålder runt
200 år. En jättetall har nyligen blåst ned. Kärnan av detta område (0,2 ha) är ett
gammalt domänreservat ---- Vo 85. Här möts socknarna Holmestad, Vättlösa och
Lerdala. Detta bestånd gränsar till den norra delen av Klyftamoskogen och har därför
tagits med.
2.
Den norra delen av Klyftamoskogen har avgränsats så att de västra delarna, mot
Götene kommun tagits med i sin helhet. I öster har en rak gräns dragits för att utesluta
gallrade partier och på annat sätt mer kulturpåverkad skog. Ett mindre brandfält (från
1991) vid Stora Käringaberget kommer på detta sätt med. Ytterligare en tjäderspelplats kommer då också med.
3.
Lilla Käringaberget är en extrem hällmark med några framträdande stup som vetter
åt söder. Detta är ett viktigt område att ha med i reservatet. Därför har nordgränsen
här lagts nära skogsbilvägen.

4.
Ett flackt och fuktigt område, Blackamajas intäkt (Vargamossen 2:1), har uteslutits
därför att det är en gammal fodermark som under senare delen av 1900-talet vuxit
igen med skog. Naturvärdena är här låga.
5.
Nordgränsen för reservatet har i dessa delar lagts ca 100 m söder om skogsbilvägen.
Detta för att utesluta gallrad, produktiv skogsmark med ringa naturvärden. Gränsen
har gjorts rak av tekniska skäl. I stort sett ska endast små ytor hällmarksskog ha
uteslutits medan mindre ytor produktionsskog ingår, fr a i öster.
6.
Här görs en mindre utbuktning mot öster för att få med ett av de största blockfälten
i Klyftamoskogen.
7.
Här ligger gränsen för reservatet utmed den gamla gränsen mellan de tidigare
fastigheterna Sjökärr 16 och Bjursjöskogen 11. En stenmur finns utmed gränsen på
flera ställen. Ett viktigt skäl för att dra gränsen hit är att här ligger ett ganska stort
tallbestånd med betydligt högre maximiålder än Klyftamoskogen i övrigt. Enstaka
tallar kan uppskattas ha åldrar mellan 175 och 200 år. Liljegrens mosse (fastighetsbeteckning Tinningemossen 1:1) som i äldre tid var en slåttermyr ingår på detta sätt.
Den kantas på flera ställen av vällagd stengärdesgård. Som fodermark måste den har
haft en ganska blygsam produktion. Hällmarkerna runt myren torde som betesmarker
också ha varit måttligt goda. Ändå har äldre tiders brukare investerat i dessa stora
stenmurar. I sanning märkliga kulturminnen!
8.
Här har gränsen dragits mot ett antal äldre mossodlingar som nu är bevuxna med
yngre skog. En stengärdesgård följer gränsen en längre sträcka.
9.
Gränsen följer här den äldre mossodlingen. Även här finns ställvis stengärdesgård.
Genom denna dragning kommer Hansamossen att ingå. Denna är en tidigare myrslåttermark med en bäck som rinner igenom. Måhända fanns här silängssystem. Även
denna lilla myr kantas på ställen av stengärdesgårdar. Hansamossen utgörs till stor
del av ett botaniskt intressant kärr och hör samman med Stora Gåsemossens
avvattningsdråg. Delar av Hansamossen är klassat som nyckelbiotop av SVS.

10.
I öster har gränsen dragits så att Stora Gåsemossens östra delar ingår. Gränsen mellan
myrmark och fastmark är ställvis diffus. Av vikt är att här finns gott om riktigt gamla
tallar ---- 175 - 200 år.
11.
Sydgränsen i denna del har lagts omedelbart söder om Stora Gåsemossen. Markerna
söder om gränsen utgörs till största delen av hyggen.
12.
Gränsen dras här rakt över fastigheten för att ej ta med ett hygge.
13.
Gränsen dras här i kanten av en mindre bergknalle med hällmarkstallskog och följer
fastighetsgränsen.
14.
Här följer gränsen ett antal fastighetsgränser som löper ungefär i Stora Gåsemossens
sydkant. I något fall ingår ej en del av laggen men något hot mot naturvärdena här
torde ej föreligga.
15.
I de sydöstra delarna följer gränsen här den norra fastighetsgränsen för den gamla
slåttermarkerna Slåtterna 1:1. Detta medför att de sydligaste delarna kommer att
innehålla mindre delar kulturpåverkad skog. Söder om Stora Gåsemossen finns här
en långsträckt rygg med i sen tid orörd hällmarkstallskog.
Längre mot norr dras gränsen ca 50 m från Slåttabäcken. Delvis följer den då den
gamla gränsen för den gamla inägan Slåttahalsen. Även här finns omedelbart söder
om Stora Gåsemossen en rygg med i sen tid orörd hällmarkstallskog.
16.
Här dras gränsen ut mot SV för att inkludera ett bestånd med riktigt gammal skog.
Här finns tallar med åldrar av 170 - 200 år.
17.
Gränsen dras här i kanten av Klyftamoskiftet. Detta medför att ett par hyggen med
frötallar kommer att inkluderas. Även en gammal myrslåttermark, Värslakärr 2:1,
kommer att ingå. Det kan dock vara tekniskt olämpligt att lämna en så liten del av
Klyftamoskiftet 1:1 utanför reservatet varför denna tas med.

Bilaga 3: Värdekärnor
1) Koflyhall
Ett gammalt domänreservat med en grupp jättetallar. En tall har nyligen fallit omkull och
bildar en låga med nästan en meters diameter. Vid provborrning hade trädet 6,5 m upp 191
årsringar.
2) Brandfält i södra delen av Stora Käringaberget
Ett brandfält sedan 1990. I huvudsak har endast gran och björk dött. I övrigt tycks
branden mest ha haft karaktär av markbrand. På björkarna fanns stora exemplar
av skiktdynsvamp (Daldinia concentricaD).
3) Hällmarksområde mellan Nolmossen och Lilla Blacken
Ett svagt sluttande bergparti med glest stående gammeltallar på gränsen mellan Skövde
och Götene kommun. Enstaka tallar kan uppskattas vara ca 170 år. Beståndet är troligen
uppkommit efter 1808 års brand. Äldre skog finns även ned mot Slåttabäcken. Utanför
området mot väster finns ett fiskgjusebo.
4) Lilla Gåsemossens och Spångamossens norra laggkärr
Här finns vackra fattigkärr som mot fastmarken övergår i orörd äldre blandsumpskog av
tall, gran, björk och klibbal. Detta område är viktigt att bevara genom hänsynstagande i
skogsbruket eller genom biotopskydd då det ej ingår i huvudförslaget till reservat.
5) Gammelskog mot Sjökärrs gräns
Ett ganska stort område med spridda äldre tallar. Några gammelaspar finns också. Tallticka
noterades på en gammeltall.
En del av detta område, NV om Hansamossen, har nyligen (1993) gallrats. Borrade
gammeltallar befanns ligga på 140 till 170 år.
6) Stora Gåsemossens östra avvattningsdråg med Hansamossen
Detta dråg beskrivs under vegetationsavsnittet.

