NATURRESERVAT
Välkommen till Klöva hallar – en vindlande sprickdal och svindlande utsikter

Inom naturreservaten Klöva hallar är det förbjudet att:

M

ot

Det är ett imponerande landskap du möts av i Klöva
hallar. Den branta sprickdalen är omgiven av höga
platåer. I dalens botten porlar Klövabäcken omgiven
av lummiga lövskogar. Skåneleden går genom stora
delar av reservatet och här finns vackert belägna
grillplatser och vindskydd att skula i.

Kv

id

• bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda
stående eller liggande träd eller buskar,
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• plocka växter eller svamp för kommersiellt bruk,
• gräva eller på annat sätt skada block, stenar, rasbranter, terrängformer eller
stenmurar, eller att bortföra sten,
Stockstugan

• utföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål,
• elda med engångsgrill, eller göra upp eld annat än med medhavd ved eller
stormkök på för eldning av förvaltaren särskilt anvisade platser,
• inplantera för området främmande växt- eller djurarter,

Klöva hallar

• medvetet störa eller skada djurlivet eller deras livsmiljö, t ex genom att hacka eller
flytta på förmultnande ved eller medvetet vistas i närheten av häckande fåglar,
• medföra ej kopplad hund,

Springkorn har stora
gula blommor och är
lätt att få syn på invid
bäcken.

• på ett störande sätt använda ljudanläggningar,

Impatiens noli-tangere
Touch-me-not balsam

Skogsduvan bygger
gärna sitt bo i gamla
håliga träd.
Columba oenas
Stock dove

Krika skog
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• ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
• sätta fast tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

• lägga upp plats för s k ”geocaching”.

Koralltaggsvamp
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Dragesholm

• pick plants or fungi for commercial use,

Denticollis rubens
Click beetle

Barrskog

Within Klöva hallar Nature Reserve it is forbidden to:
• take wood, break branches, fell or in any other way damage living or dead
standing or lying trees or bushes,

Röd ögonknäppare
Klöva mölla

Regulations

• dig up or in any other way damage boulders, stones, scree slopes, geological
formations or stone walls, or remove stones,

Coniferuous woodland

• climb up or abseil down cliff walls/boulders other than in designated places,

Löv- eller blandskog

Deciduous- or mixed woodland

• erect any kind of installation or put out any foreign (for the nature reserve) object,

Öppen mark
Odlad mark
Arable land

• use disposable barbeques or light a fire other than in a location specially
designated by the site manager using only wood you have brought with you or a
camping stove,

Reservatsgräns

• introduce plants or animals that are not native on the site,

Open land

Reserve boundary

Bilvägar

• intentionally disturb or injure wildlife or their habitat, e.g. by damaging or moving
decaying wood or by coming intentionally close to breeding birds,

Footpath

Gålarp

Höjdkurva

Contour line

Vägbom
Barrier

Parkering
Car park

Öppen mark

Torrdass
Utsiktspunkt

Shelter
Toilet

Wiewpoint

• bring a dog not on a lead,
• use a sound system in a way that is disturbing,
• cycle or ride on the Skåneleden Trail or elsewhere other than places specifically
designated for these activities,
• park other than in designated car parks,

Parkering

• drive a motor vehicle,

Odlad mark

Stätta/grind

• park up caravans, camper vans or equivalent,

Reservatsgräns

Vandringsled

Bäckslända
Arable land
Capnia
Reserve boundary

Permitted fire site

Bifrons

Car parking

Naturreservatet Klöva hallar bildades 2012 och omfattar 282 ha.
Syftet med reservaten är att bevara och utveckla värdena avseende
natur, geologi, kulturhistoria och rekreation för framtiden.

Car parking
Marked trail

Här är du

Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden,
Natura 2000. Nätverket skapades för att hejda
utrotningen av växter och djur och för att skydda deras
livsmiljöer.

You are here

Skåneleden

Skåneleden trail

Cykling tillåtet

Cykling permitted

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne.

Ridning tillåtet

www.lansstyrelsen.se/skane

Horse riding permitted

Klättring tillåtet

Strömstare

Här är du

Cinclus cinclus
White throated dipper

You are here

Gomphus clavatus
Pig’s ears
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Other open land

Grillplats

Climbing permitted

Opegrapha vermicellifera
Bilvägar

Löv- eller blandskog

Deciduous- or mixed woodland

Vindskydd

Stiftklotterlav

Violgubbe

• put up signs, posters, plaques, notices or any other equivalent items.

Without written permission from the County Administrative
Board it is also forbidden to:
• organise camp activities or equivalent which may result in ground damage,
littering or disturb wildlife e.g. scout camps, school camps, orienteering
competitions or training, organised group activities,
• trap or collect animals or cryptograms (with the exception of samples for
identification) or damage their habitats and/or population development, or pick
wood-living fungi,
• put out ”geocaching” sites.

Karta: Bengt Granelli. Illustrationer, text och layout: Katarina Månsson. 2014.
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Hericium coralloides
Coral tooth fungus

Klövabäcken

It is difficult to imagine when you stand in the tall woodland today, that only
150 years ago the landscape here was almost completely open. The woodland
was exploited in the 1800s for grazing, firewood and timber. In the valley and
on the plateaus, there were fields and hay meadows, whereas on the scree
slopes, the trees and their inhabitants were left in peace. Rare species such as
coral tooth fungus and the click beetle Denticollis rubens can be found here.

• framföra motordrivet fordon,

• fånga eller samla djur eller kryptogamer i mer än ett beläggsexemplar eller skada
deras livsmiljöer och/eller populationsutveckling, eller plocka vedlevande svamp,

en

Markväg/gångstig

150-200 million years ago, the Söderåsen ridge shot up when two continental
plates collided. Around 100 million years later, there was another collision.
Meandering cracks opened up in the ridge and the Klövadalen valley was
created. The Klövabäcken stream has bubbled along in the bottom of the
valley since time immemorial. Many insects such as caddisfly and stonefly
larvae thrive in the clean, oxygen rich waters of the stream. Common minnow
and brown trout also breed here. Keep an eye out for white-throated dippers
which expertly dive down for food in the flowing waters.

• parkera annat än på för ändamålet avsedda parkeringsplatser,

• bedriva lägerverksamhet eller liknande som riskerar medföra markslitage,
nedskräpning eller störning av djurlivet, t ex scoutläger, lägerskoleverksamhet,
orienteringstävlingar/träningar, organiserade gruppevenemang,

Roads

You are met by an impressive landscape at Klöva Hallar. The steep
fault valley is surrounded by high plateaus. The Klövabäcken stream
runs its natural winding course along the bottom of the valley, surrounded by
lush broadleaved woodland. The Skåneleden Trail goes through large parts of
the reserve and there are barbequing areas and shelters in beautiful locations,
where you can take cover.

• cykla eller rida på Skåneleden eller på annat än för dessa aktiviteter särskilt
anvisade platser,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga
tillstånd:
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Klövabäcken – sval och klar
Genom hela naturreservatet rinner Klövabäcken i sin
naturligt slingrande fåra. I det rena, syrerika vattnet trivs
många småkryp som nattslände- och bäcksländelarver
och här leker både elritsa och öring. Håll utkik efter
strömstaren som skickligt dyker efter mat i det
strömmande vattnet, vinter som sommar.

• klättra på eller fira sig nerför bergvägg/klippblock annat än på anvisade platser,

Forsgård

Berggrunden rör på sig
För 150-200 miljoner år sedan skjuter Söderåsen i höjden
när två kontinentalplattor kolliderar. Runt 100 miljoner
år senare sker ännu en krock. Nu öppnar sig vindlande
sprickor i bergåsen, Klövadalen bildas. Frostsprängningar,
istider, väder och vind har sedan format de rasbranter och
stenpelare som finns här.
Från jordbrukslandskap till skog
Det kan vara svårt att föreställa sig när man står i dagens
högstammiga skog, men för bara 150 år sedan var
landskapet nästan helt öppet här. Skogen utnyttjades hårt
under 1800-talet, till bete, ved och virke. I bäckdalen och
på platåerna låg åkrar och slåtterängar men i rasbranterna
har träden och deras invånare genom åren fått en fristad.
På 1900-talet började skogen ta tillbaka marken – gran
planterades och betesmarker och ängar växte igen.
I dagens reservat kommer granen efterhand att ersättas
av lövträd. Målet är en lövskog där både ålder och
trädslag varierar och där gamla och döda träd får finnas
kvar till glädje för arter som koralltaggsvamp och den
ovanliga skalbaggen röd ögonknäppare.

Föreskrifter

