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åldriga granar och mjuka mossor i gammelskogen

VägbeskriVning
Åk kollektivt Ta buss till Klippan.
Åk bil Sväng av från Rv  40 vid Grandalsmotet, 
avfart 79, och kör norrut mot Hindås. Klippan 
ligger halvvägs mellan motet och Hindås. 
Parkering finns vid reservatet (N 57 4̊0,98’   
O 12˚ 28,79’) eller vid elljusspåret vid vägen 
till Sundshult.

Fakta 
Ett kuperat område med gammal barrskog. 
Mitt i området finns ruiner från boningshus 
och ladugård med omgivande slåtteräng. 
Klippan ingår i EUs nätverk av skyddade om-
råden, Natura 2000. Området förvaltas av 
Västkuststiftelsen.

eko FrÅn Förr
Torpet Klippan har gått i samma släkt från 
början av 1700-talet till 1977. Då avled Knut 
Valdemar Johansson som brukade marken 
tillsammans med sin syster Margit Sofia efter 
föräldrarnas död. Ingen av dem fick barn och 
därmed slutade en epok.

Var med på det årliga slåttergillet vid den ödelagda gården.9kliPPans natUrreservat

Naturreservatet Klippan är en riktig gammel-
skog. Många granar är över 150 år. Steniga sti-
gar och motionsspår löper genom området 
och fram till resterna av ett gammalt torp 
med månghundraåriga anor.

Att vandra i reservatet är som att gå in i en annan 
tid. Träden sträcker sina raka stammar mot 
himlen och marken täcks av tjocka mossmat-
tor. Skogen får sköta sig själv från frö till ståtliga 
storgranar och slutligen kullfallna lågor. Inget 

mänskligt pedanteri städar bort döda träd, till 
flera organismers lycka. För många insekter är 
de döda träden nödvändiga livsbetingelser, och 
de lockar i sin tur hungriga fåglar.

Ett gammalt torp i skogen
Gården Klippan är en av de äldsta i Hindås 
och Björketorps socken. Husgrunderna efter 
gården med smedja, såg och ladugård finns 
ännu kvar. Den gamla spisen används numera 
som grillplats. Vårdträden, flera lönnar och 
en hamlad ask, står också kvar. Stenmurar och 
odlingsrösen omgärdar de forna åker- och slåt-
termarkerna och vittnar om den möda som 
lagts ner under gångna sekel. Norr om gården 
ligger en välbevarad fägata. 

Markerna runt torpet hålls öppna med 
slåtter. Där slås bland annat klöver, blåklocka, 
prästkrage, slåttergubbe och ögontröst efter att 

de fått blomma och fröa av sig. Sedan räfsas de 
upp så att de inte gödslar den näringsfattiga 
jorden. Slåttergubben och hans blommande 
vänner vill ha det magert runt rötterna.

Här finns mycket att se
Mossor och lavar breder ut sig på marken eller 
växer på stenar, lever på trädens bark eller på 
död ved. En lav är egentligen en alg och en 
svamp som lever i symbios med sin värdväxt. 
På trädstammar syns ibland knappnålslavar. De 
är bara ett par millimeter och liknar ett par 
dagars skäggstubb. 

Tretåig hackspett har förekommit i områ-
det och har förmodligen häckat här. Även katt-
uggla häckar här i naturreservatet som också är 
en av de säkraste platserna i kommunen för att 
upptäcka sparvuggla. Skogsmesar som talltita, 
svartmes och tofsmes trivs här. n
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tänk pÅ
Vilka regler som gäller för allmänheten 
framgår av reservatsskyltarna vid om-
rådets entréer. I reservatet finns många 
döda granar. Iaktta försiktighet när du 
rör dig här.

Visste du att?
Älg, rådjur, grävling och ibland lodjur har 
sina egna stråk genom naturreservatet. 
Om våren kan du få höra vanliga grodor 
och paddor spela i våtmarken.

tips
Knappnålslavarna syns bäst med hjälp 
av ett förstoringsglas. Det finns en folder 
om Klippans naturreservat. Håll utkik ef-
ter annonser om sommarens slåttergille. 
Alla är välkomna att hjälpa till. Ta med 
lie, räfsa och en fikakorg. 

Framkomlighet
Informationstavlor finns i utkanten av 
reservatet. Det går en stig från parke-
ringsplatsen till torpmiljön.

Ett märkt ledsystem, med utgångs-
punkt från Hindåsgården två kilometer 
norr om reservatet, berör områdets 
östra delar. 

kliPPans natUrreservatKolla in knappnålslaven − pytteliten och lik två dagars skäggstubb.

SkägglavEtt gammalt vårdträd – en ask.




