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Skötselområden med bevarandemål och åtgärder  

Reservatet är indelat i två områden vilka utgår från den skötsel som ska 
genomföras, se skötselplanekartan nedan. Skötselområdena är: 
  
1. Områden med naturvårdande skötsel 
2: Områden utan åtgärder 
 
 
Skötselområde 1: Områden med naturvårdande skötsel (totalt ca 6,2 ha)  
 
Beskrivning  
Området består mestadels av blandskog av gran, björk, ek, asp, och klibbal. Men i 
området finns även en gles talldominerad skog med inslag av äldre och yngre 
klenare lövträd och en mindre del som är lövdominerad. Mindre alkärr finns också i 
reservatet. I nordvästra hörnet av reservatet vid sjön finns en udde som fungerar 
som rastplats/grillplats för besökare i området och i norra delen finns en 
utsiktspunkt. Området har en rik flora med bl a skogsstarr och tandrot. Ramslök 
finns rikligt i området och har i folkmun namngett området.    
 
Bevarandemål 
Syftet är att bevara höga naturvärden och sköta skogen. På sikt ska en 
lövdominerad skog skapas med ett stort inslag av död ved och gamla träd. Den 
glesa talldominerande delen bevaras och inslaget av gamla grova tallar ska bestå. 
Den rika floran bevaras.  
 
Skötselplan 
Gallring som gynnar lövträden bör utföras. Granen avverkas till 80 %. I fuktiga 
partier och i några grupper sparas granen. Lövhögstubbar kapas med fördel när 
granen avverkas för att skapa död ved. Vissa grövre tallar kan frihuggas.  
Ringbarkning av al och björk är ett annat bra sätt att skapa död ved åt bl a vitryggig 
hackspett. 5-10 björkar per år i en femårsperiod ringbarkas. Med fördel ringbarkas 
de björkar som tränger sälg, asp eller ek. Ringbarkningen utförs långt från 
strövstigar för att minska risken för nedfallande torrträd. Stigar får röjas.  
 
 
 
Skötselområde 2: Område utan åtgärder (totalt ca 2 ha)  
 
Beskrivning  
Området utgörs av blandskog med inslag av gamla träd och död ved. 
Bergsbranterna mot sjön Åklång är kalkpåverkade och är klassade som nyckelbiotop 
i södra delen och område med höga naturvärden i norra delen. Floran är 
kalkkrävande av frisk rikörttyp. Förutom gamla tallar och ekar förekommer en rik 
flora med tandrot, spåtistel, ramslök, lövbinda, sårläka och murruta för att nämna 
några arter. När det gäller faunan kan nämnas att vitryggig hackspett, mindre 
hackspett och hasselsnok har observerats i området. Grov död ved finns i 
branterna. Området är skyddat med ett naturvårdsavtal mellan Skogsstyrelsen och 



Melleruds kommun sedan 1997. Syftet med naturvårdsavtalet är att bevara och 
utveckla natur- och kulturvärdena i området. Detta avtal upphävs när 
naturreservatet vinner laga kraft. 
Branterna mot sjön är relativt opåverkade från skogsbruk. I området som är relativt 
välbesökt finns stigar och iordningställda trappor.  
 
Bevarandemål 
Syftet är att bevara höga naturvärden. Den äldre blandskogen i branterna bevaras 
orörd.   
 
Skötselplan 
Inga skogliga åtgärder utförs i branterna.  
 
 

Friluftsliv 

Beskrivning  
Friluftsområdet norr om Akvedukten är ett populärt utflyktsmål och som används av 
både lokalbefolkning och besökare. Akvedukten i Håverud är mycket välbesökt 
under turistsäsongen. Området ligger längs Dalslands kanal som är av riksintresse 
för friluftslivet. Reservatet ligger tätortsnära och är lättillgängligt med 
promenadavstånd från akvedukten. Ett lusthus som fungerar som utsiktsplats finns 
där stigen leder in i reservatet. Parkeringsplatser finns i närheten av Dalslands 
center men också direkt öster om reservatet på andra sidan vägen vid kiosken med 
servering. Stigar med trappor i branterna, en utsiktsplats i norra delen och en ”vild” 
grillplats finns i nordvästra delen. 
 

Bevarandemål 

Lusthuset, stigarna med trapporna, utsiktsplatsen och grillplatsen ska finnas kvar i 
området.  
 
Skötselplan  
Informationstavla om reservatet ska finnas vid ingången till reservatet direkt väster 
om vägen norr om bron. Stigarna ska vara markerade och leda i en rundslinga och 
trappor med ledstänger väl underhållna. Skyltar som visar vägen till reservatet ska 
finnas på lämpliga platser i akveduktsområdet. Kommunen ansvarar för att det finns 
ved vid grillplatsen för att eliminera riskerna med vedplockning i reservatet. 

Uppföljning 
Uppföljning av bevarande mål 
Kommunens parkavdelning ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs 
varje år för: 
Informationsskyltar 
Leder och stigar 
Grillplatsen 
Utsiktsplatsen med rastplatsbordet 
 
Kommunens parkavdelning ansvarar för att uppföljning av bevarandemål för 
skötselområdena genomförs vart 5:e år.  
 
 



 
Uppföljning av skötselplan 
Entreprenörer eller kommunens parkavdelning (beroende på vem som utfört 
åtgärder) ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomförts och när de 
genomförts. Tillsynsmyndigheten (Dalslands miljökontor fr o m 2007) följer upp 
åtgärderna.  
 
 
Sammanfattning och prioritering av skötselåtgärder 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Skötselåtgärd  När  Var  Prio-
ritet  

Finansiering  

Informationstavla 2007 Vid ingången 
till reservatet 

1 Naturvårdsbidrag 50%/eget 
arbete Parkavdelningen 50% 

Frihuggning av grova 
tallar  

Inom 
5 år  

1  2  Kommunens årliga budget, 
Parkavdelningen 

Ringbarkning av 
björk/al och 
högstubbar  

Inom 
5 år  

1 2  Naturvårdsbidrag 50%/eget 
arbete Parkavdelningen 50% 

Avverkning av gran  Inom 
5 år  

1  1  Kommunens årliga budget, 
Parkavdelningen 

Markering av stigar, 
skyltning, upprustning 
av trappor, försiktig 
röjning av stigar 

2007 1, 2 1 Naturvårdsbidrag 50%/eget 
arbete Parkavdelningen 50% 

Ved till grillplatsen Årligen Grillplatsen 1 Kommunens årliga budget, 
Parkavdelningen 
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Skötselområdeskarta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1. Område med naturvårdande skötsel 
2. Område utan åtgärder 
3. Grillplats 

 


