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Välkommen till 
våra strövområden! Klåveröd strövområde

och vid 1800-talets mitt var den gles och risig, förutom kring större går-
dar och i otillgängliga raviner. Betesmark och fälader sträckte ut sig så 
långt ögat kunde nå. Kring sekelskiftet 1900 började därför återplantering av 
skogen. 

Idag möter du gammal lövskog med bok och ek, jämte stora partier 
granskog.

Fristad för ovanliga arter
Tack vare åsens alla oåtkomliga skrymslen har ovanliga arter hittat 
reträttplatser här. I Klåveröds branter växer ek- och bokträd, somliga fler-
stammiga. På dessa trivs oansenliga men värdefulla lavar. Nere i raviner 
och sänkor finns al, ask, avenbok och hassel. Här hittar du ormbunkar som 
granbräken och kärrbräken. Vid sjöarna växer dvärgigelknopp, sjöranun-
kel, sump-, trind- och vippstarr. I den svala bäckravinen trivs en knottart 
som vanligtvis lever i mycket kallare klimat. 

Unik mosse
Regnmoln från Atlanten pressas ofta upp över åsen och släpper sin 
nederbörd just här – över åsen och över Traneröds mosse. Den stora 
mängden  
vatten och det speciella kustklimatet med mycket fukt och liten tempera-
turväxling ger mossen en nästan unik sammansättning av växter, och gör 
den helt olik andra skandinaviska mossar. Dessutom är den en av Skånes 
få orörda mossar, som varken har dikats eller använts som torvtäkt. 

Ursprungligen fanns här en sjö. Efterhand som lera och växtrester 
sjönk  
till botten blev den grundare och det började växa vitmossor. Döda växt- 
delar kunde inte förmultna i den syrefattiga miljön och myren växte sig 
hög. En mosse är en av de kärvaste växtmiljöer som finns och ett fåtal  
växter trivs här, bland annat klockljung, hjortron och tranbär.

Skogens invånare
I Klåveröd har dovhjortarna sin hemvist och ibland besöks området av älg. 
Har du tur skymtar en snabbfotad hermelin eller vessla förbi. Räv och  
grävling håller igång om natten, men doft och spår dröjer kvar. I Klåveröd 
trivs också skogsfåglar som mindre korsnäbb, talltita, svartmes och 
kungsfågel, Europas minsta fågel. Sjöarna lockar hit sångsvan och knipa. 

Vid Traneröds mosse kan du hitta ängspiplärka, enkelbeckasin och 
höra nattskärrans spinnande läte. På våren sjuder vattnet i dammen av liv. 
Då har vanlig groda, padda, större och mindre vattensalamander vaknat 
och lämnat sina vinterhålor. Till vattnet söker de sig för att para sig och 
lägga ägg. Därefter lämnar de dammen och lever resten av året på land.

Allemansrätt & skyldighet
Att ta hänsyn till djur, natur och andra besökare är viktigt. Vandrare,
hundägare, cyklister, äldre och yngre ska kunna samsas om samma
leder. Allemansrätten innebär rättigheter och skyldigheter:
• Vandra, gå, cykla och njut nästan överallt - men skada aldrig mark, 
växter och stör aldrig djurlivet
• Cykla med hänsyn - helst på cykelleder och grusvägar så att inte 
mjuka blöta stigar och känslig natur skadas.
• Rid bara på ridleder eller grusvägar - inte på vandringsleder som går 
sönder av hovar.
• Plocka bär och svamp - men bryt inte kvistar, grenar och kottar från 
växande träd.
• Koppla hunden 1 mars – 20 augusti, helst året om, för att inte 
skrämma djurens ungar och andra besökare.
• Elda och grilla säkert - men aldrig på berghällar, torv och mossa.
• Sov ute i något dygn - men inte nära hus och i betesmark.
• Terrängfordon kan du köra på grusvägar - men aldrig på stigar och 
leder.

Var rädd om unik natur
I naturreservaten Traneröds mosse, Lilla Klåveröd och Grindhus gäller 
andra regler. Där får du till exempel inte tälta, ställa upp husbil/husvagn 
och elda utanför fasta eldplatser.  Läs mer på www.skanskalandskap.
se/klaverod

Hitta hit
Från väg 108, sväng vänster mot V Sönnarslöv. Sväng sedan vänster 
mot Klåveröd. Efter ca 4 km sväng vänster mot Klåveröd för att  
nå parkeringen vid Dammen. Fortsätt istället rakt fram ytterligare  
500 meter för att ta dig till vandrarhemmet.Från väg 109 (Knutstorp) följ 
skyltning mot Klåveröd. 

Kontakt & mer att läsa
Webb: www.skanskalandskap.se/klaverod
Facebook: www.facebook.com/skanskalandskap
Instagram: @skanskalandskap
E-post: info@skanskalandskap.se

Uppe på Söderåsen breder Klåveröds kuperade landskap ut sig 
med spektakulära klippor, skrevor och dalar, en svåråtkomlig 
grotta och en unik mosse. Här kan du vandra på våra markerade 

vandringsleder för korta och långa turer, fiska, klättra, rida eller cykla på 
mountainbike-led. Närmaste granne är Söderåsens nationalpark. I 
nordöst finns Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröds naturre-
servat.

Skånska vulkaner
Söderåsens 2 000 miljoner år gamla urberg av gnejs har genomlevt  
flera dramatiska förändringar. För några hundra miljoner år sedan fick 
spänningar i jordskorpan marken att spricka tvärs över Skåne. Marken 
låg skälvande och het och ur håligheter och öppna sår steg rök, aska 
och glödande lava. Idag finns rester efter ett hundratal skånska vulkaner. 
Då lavan stelnade bildades amfibolit, diabas och basalt.

För 150 miljoner år sedan var det dags för ett nytt skådespel.  
Sydvästra Skåne var på väg bort från resten av Sverige och jordskorpan 
drogs isär. Omgivande berg sjönk ner och kvar stod horsten Söderåsen, 
ångande och färsk. Klåveröds raviner är en liten del av det stora sprick-
dalsystemet där bland annat Skäralid och Klöva hallar ingår. 

Skorstensdalen, Snuvehallar och Vargadalen
Namnen verkar plockade direkt ur Astrid Lindgrens berättelser.  
Och miljöerna är lika fascinerande. Ett antal skorstensliknande bergs-
formationer har gett Skorstensdalen sitt namn. ”Skorstenarna” är så 
kallade torbildningar och består av hårda bergarter som inte vittrar  
lika fort som omkringliggande berg. 

Snuvehallar är namnet på en brant klippformation som ser ut som 
klippblock travade ovanpå varandra. Vid klippans fot finns en ”grotta”, 
Snuvestuan, där du kan fika. Enligt sägnen bodde Skogssnuvan här, 
också kallad skogsrået. 

I Vargadalen levde de sista skånska vargarna på 1830-talet, sägs 
det. Dalgången har imponerande rasbranter, skapade strax efter istiden. 
Den tidens tundraklimat med täta växlingar mellan plus- och minus- 
grader sprängde berget i bitar och skapade de steniga sluttningarna.

Ny skog planteras
De magra åkrarna och ravinerna i området har varit svårbrukade, och här 
har istället boskap fått beta. Men de betande djuren gick hårt åt skogen 

Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden spridda
över hela Skåne. Här kan du vandra, paddla, fiska, bada, rida eller
bara njuta av lugnet. Oavsett om du är inbiten naturälskare eller
nybörjare i naturen finns det något att välja mellan.
I våra områden hittar du sammanlagt 40 mil av korta och långa mar-
kerade vandringsleder,  leder för mountainbike eller häst. På några 
leder är det extra lätt att ta sig fram för dig som har barnvagn, rull-
stol eller rullator. Skåneleden går genom flera av våra områden. På 
Fulltofta Naturcentrum finns utställningar om naturen, information 
om uteliv, konferensmöjligheter och café med inglasat uterum. På 
Besökscentrum Snogeholm finns information om uteliv samt café. 
Vi får ett årligt anslag från Region Skåne för vår allmännyttiga verk-
samhet.

Vandra & promenera
Vandringslederna i Klåveröd är 
många och utgår från olika parke-
ringar. Här kan du gå både korta 
och längre rundor. Skåneleden 
passerar området och går vidare 
till Söderåsens nationalpark. 

q

Klättra
Det finns flera klipp- och berg- 
formationer som kan vara värda  
ett besök för dig som klättrar. Vid 
Snuvestuan finns flera naturliga 
klätterväggar.

t

Bo på vandrarhem
Klåveröds vandrarhem har totalt 
35 bäddar, i rum och stugor. Efter 
vandringen är det trivsamt att elda 
i vedbastun. 

Cykla mtb
I området finns en mountainbike-
led, drygt 5 km, på slingriga kupe-
rade stigar. Sedan sommaren 
2020 finns även ett nytt mtb-spår  
på 14 km (ännu inte markerat på 
kartan). Du kan även ge dig ut på 
lättcyklade grusvägar. Mer infor-
mation finns på vår webb.

Sov ute
Det finns flera vindskydd i områ-
det, några särskilt för Skåneleds-
vandrare. Du får tälta något 
enstaka dygn i naturen enligt 
Allemansrätten. Välj att slå upp 
tältet på tålig mark.

i

Åka skidor & pulka
Klåveröds skidklubb spårar i 
området när det är tillräckligt  
med snö. I närheten av spåren 
finns en liten pulkabacke. 

Grilla & ät ute
Det finns flera iordningställda  
rastplatser i området med bänkar, 
bord och eldplatser. Mest speciell 
är kanske den lilla grottan vid  
Snuvestuan, där du kan grilla och 
få regnskydd. 

Spana in unik mosse
Traneröds mosse är en av få 
orörda mossar i Skåne. En spång 
leder dig en bit ut på mossen, där 
det finns utsiktsplattform med en 
bänk. Stigen är rullstolsvänlig.

g
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In English
Up on the top of the ridge of Söderåsen, the rolling landscape of Klåveröd 
spreads out before you – spectacular cliffs, crevices and  
valleys. Oak and beech grow on the steep slopes, alder, ash, hornbeam 
and hazel grow in the ravines. The Traneröd bog lies in the northeast. 
Klåveröd Hostel is situated in the centre of the site and the nearest 
neighbour is Söderåsen National Park. You can go walking, climbing, 
horse riding or mountain biking here.

Things to do
There are several marked hiking trails, from 1.8 to 5 kilometres long.  
The long distance Skåneleden Trail passes through the site and there is a 
5.3 kilometre long mountain bike trail. There are several picnic areas with 
benches, tables and places to light a fire. 

Accommodation
Klåveröd Hostel has a total of 35 beds divided between the main building 
and three cabins. 

The Right of Public Access - with responsibilites
The Swedish Right of Public Access is unique. With this right, comes a 
responsibility to be considerate and careful with regard to the country-
side, wildlife, landowners and other visitors. The basic rule is easy: do 
not disturb or destroy. You may walk, cycle and ride as long as you do not 
harm crops, forest plantations and sensitive land. You must respect the 
privacy of the home and therefore you may not set foot on private plots. 
Out of respect for other visitors and wild animals, you should keep your 
dog on a lead all year around. When you go through a pasture, remember 
to shut the gates behind you. If you go horseriding or cycle, follow mar-
ked paths or roads. Motor vehicles are only allowed on roads intended for 
cars. If you light a fire, we recommend the specified fireplaces (marked on 
the map). Don’t forget to take your rubbish home with you!

Keep in mind that nature reserves has special rules. In Traneröds 
mosse, Lilla Klåveröd and Grindhus you can’t make fire other than in spe-
cified fireplaces, you can’t pitch a tent and stay with camper/caravan. 
Find all the rules at local signs and our website.

Contact 
en.skanskalandskap.se 
info@skanskalandskap.se
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Saker att göra



StigarKlåveröd strövområde
Lite mer vildmark

 Skåneleden 

Skåneleden SL 3 Ås-ås går genom Klåveröds strövområde 
(etapp 3 och 4) och passerar Klåveröds vandrarhem. Från 
Klåveröd till Söderåsens Nationalpark är det cirka 5 kilo-
meter. Det finns två vindskydd avsedda för Skåneledsvand-
rare i området. 

 Korta spåret – 2,0 km

Skogsstig som främst går genom gammal gran- 
skog och längs betade hagar. Längs den södra delen av 
stigen skymtar man dammen mellan stammarna.

 Snuvestuan – 3,8 km 

Mer än hälften av slingan går på grusväg längs granskog, 
gamla hyggen och blandskog. Resten går på stig genom 
blandskog och gammal bokskog i kuperat landskap. 
Slingan korsas av flera små bäckar. Längs leden kan du 
avvika till Snuvestuan – en rastplats i en ravin med klipp-
väggar som ibland används av klättrare. Här kan du grilla 
och få regnskydd i en liten grotta. Trappan ner  
är brant.

 Höjehall – 2,9 km 

Slingan går på skogsstig genom bokskog och blandskog. 
Den korsar bäckar och blötare partier med spång. Mycket 
brant stigning upp (eller ner) från Höjehall. Delar av slingan 
går längs grusväg. Vid parkeringen där slingan börjar finns 
toalett, vindskydd och rastplats.

 Skorstensdalen – 3,6 km

Skogsstig som följer skogsbilväg kortare sträckor. Går 
genom granskog, blandskog och gammal bokskog. Stigen 
går runt den lilla sjön Dammen och genom Skorstensda-
len, där du kan se ovanliga stenformationer som reser sig 
invid stigen. Stigen följer delvis Skåneleden. 

 Lilla Klåveröd – 3,6 km

Skogsstig som går genom varierade landskap: odlad 
granskog, gammal bokskog, förbi Lilla  
Klåveröd med sina betade ängsmarker och över Traneröds 
mosse med sin spångade våtmark.  
På vissa delar är det måttligt kuperat. Vid den södra parke-
ringen kan du avvika från stigen och  
ta den tillgängliga slingan till utsiktstornet en bit in i Tra-
neröds mosse.

 Långa spåret – 5,2 km

Skogsstig som går genom både gran- och blandskog, på 
spång över Traneröds mosse och mellan gamla stengär-
den på betade ängar vid Grindhus.  På flera ställen följer 
stigen bäcken. Vid Traneröds  
mosse kan du avvika lite från den märkta slingan för att gå 
ut på den tillgänglighetsanpassade utsiktsplattformen 
eller upp i utsiktstornet.  
Kuperingen längs stigen är lätt.

 Svartesjö – 3,2 km

Mestadels skogsstig samt bitvis längs en skogsbilväg. Går 
genom blandskog och gammal planterad granskog. Stigen 
passerar både Skåneledens vindskydd och vindskyddet vid 
dammen, med utsikt över vattnet. Vid båda vindskydden 
finns grillplats. Vid dammen finns också en tältplats.

 Mountainbikeslinga – 5,3 km

Slingan går både på kuperade stigar, över rötter och stenar 
och på lättcyklade skogsvägar. Det är ingen extrem runda, 
men tillräckligt utmanande. Mjölksyra får du lätt i några av 
Söderåsens branta backar. Vandrarhemmet hyr ut cyklar 
om du saknar egen. Parkera gärna på parkeringsplatsen 
vid Greifs lycka.

 Tillgänglig stig, 350 m

Rullstolsvänlig stig som tar dig ut på Traneröds mosse. 
Från den tillgängliga utsiktsplattformen får du fin utsikt. 
Här finns också en bänk att vila på.
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