Naturreservatet Bergsklätt
avsattes 1976 som reservat. I första
hand är syftet att bevara områdets betydelse som utflyktsmål och strövområde. I området finns vidare fornminnen och naturvetenskapligt intressanta företeelser av högt egenvärde.

Hur kommer jag till Bergsklätt
Bergsklätt ligger cirka en mil väster om
Arvika, mellan Sulvik och Jössefors.
Följ väg 172 västerut från Arvika.
Reservatet är skyltat från vägen.

Föreskrifter för allmänheten
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NATURRESERVAT
I VÄRMLANDS LÄN

Inom naturreservatet gäller föreskrifter
enligt 10§ naturvårdslagen för allmänheten. Anslag vad allmänheten har att
iakttaga finns inom reservatet. Det är
bland annat förbjudet att:
• Skada vegetationen t ex genom att
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt
skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter.
• Göra upp öppen eld annat än på plats
som särskilt iordningställts och anvisats.
• Tälta eller ställa upp husvagn/husbil annat än vid tillfällig parkering på
anvisade platser under dagsbesök.
• Störa djurlivet t ex genom att uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund
eller annat husdjur.
• Framföra motordrivet fordon annat
än på upplåten väg, eller parkera annat än på anvisad plats.
• Landstiga på Tärnholmarna och
Svartholmen under perioden 1/4-1/8.
• På ett störande sätt använda radio,
grammofon, bandspelare eller dylikt.

Sorgmantel
Informationshäften om naturreservat i Värmlans län kan beställas från Länsstyrelsen i Värmland.
Telefon 054-19 71 00.
Produktion: NordNatur AB 1996. 1:a upplagan. Foto och kartor: Peter Andersson.
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Kulturbygd sedan stenåldern

I östra delen av Älgå socken ligger naturreservatet Bergsklätt, en halvö i
Glafsfjorden. Inom reservatet finns markerade stigar som bland annat gör ett flertal fornlämningar lättillgängliga. Uppsatta informationstavlor hjälper besökaren att
förstå vad som göms i t.ex. en fornlämning.
Fornlämningarna består av en hällkista från stenåldern samt rösen och ett rösegravfält
från bronsåldern. I ett av rösena har ett dolkblad och en bronspincett påträffats. Några
fynd av bosättningar har ännu inte gjorts i området, men man kan anta att halvön
befolkades redan för 2000 - 1000 år sedan om man utgår från befintliga fynd.

Svartholmen

Tärnholmarna

Bland kryptogamerna finner man både mossor, lavar och svampar som är ovanliga
eller har en nordlig eller sydlig utbredning. Den skarpt gröna norrlandslaven är en
typiskt nordlig art som växer i reservatets norra del. Av säregna svampar kan den
uppmärksamme besökaren hitta bland andra
gröntoppig fingersvamp och väldoftande taggsvamp.

Sydliga inslag i fauna och flora

Bergsklätt ligger geografiskt på en gräns där sydliga och nordliga växter och djur
möts. Klockgentiana växer här på sin nordligaste kända lokal. Andra växter nära
sin nordgräns är bl a strandviol, krussilja, lövbinda, vattenblink och plattstarr. Av
övriga växter påträffas strandveronika, pors, hassel med flera. Under varma sommardagar kan stora mängder av fjärilar flyga omkring utmed stränderna. Till de vackraste hör sorgmantel och amiral.
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Fågelfaunan vid Bergsklätt hyser ett flertal intressanta arter där kanske nötkråkan är den som röner störst intresse för besökaren. Nötkråkan äter
med förkärlek hasselnötter. Hornuggla och tornfalk förekommer under sommaren. Bland sångarna hörs grönsångare och härmsångare. Mindre
hackspett syns i bland utmed stranden.
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