
 

 

NATURRESERVAT
Välkommen till Klintabäcken – bland mossiga stenblock och porlande vatten 

Porlande och slingrande, över stenblock och 
trädrötter, rinner Klintabäcken genom hjärtat 
av reservatet. Bäckdalens fuktiga luft ger liv åt 
mossor, lavar och snäckor och i den bördiga 
myllan spirar skönheter som månviol och 
blåsippa. 

Skog sedan länge 
Den backiga skogen med alla stenblock har varit 
svår att odla, därför har den mestadels använts till 
betesmark av Västra Vrams bönder. Sedan 1700-talet, 
och kanske ännu längre bak i tiden, har bokskogen 
klätt sluttningarna. Men här finns inte bara bok utan 
också andra ädellövträd som ek, lind, och lönn. 
En del av träden är på väg att bli riktigt gamla och det 
är då de börjar bli intressanta för många av skogens 
hotade små invånare, som den ovanliga skalbaggen 
röd ögonknäppare. 

Fuktig luft och gamla träd 
I bäckdalens fuktiga, svala luft frodas mossor och 
lavar. Lavar är ofta små och oansenliga men på vissa 
av gammelträden växer en riktigt praktlav, lunglaven, 
stor och grönskimrande. 
I norr där skogsbackarna övergår i mer flackt odlings-
landskap skördade man förr sitt hö. Idag växer här 
en sumpskog av ask och al – ett favorittillhåll för den 
mindre hackspetten som kan hacka sitt bohål i den 
mjuka alveden och leta insekter i murkna träd. 

Rena Klintabäcken 
Klintabäckens rena vatten porlar försiktigt eller 
forsar snabbt, allt efter årstid och vattenmängd. 
Vattnet är syrerikt och fritt från föroreningar – här 
trivs de ovanliga bäcksländorna Capnia Bifrons och 
Capnopsis schilleri. 

Mindre hackspett 

Dendrocopos minor 

Reservatet består av tre delar. 
Du kan se på översiktskartan hur 
du tar dig dit. 

Bäcksländan  

Capnia Bifrons  

Den röda ögonknäpparens 
(Denticollis rubens) larver 
lever i död, murken ved. 
Och det hjälper vedsvampen 
fnöskticka (Fomes 
fomentarius) till att skapa. 

Lunglaven 
(Lobaria pulmonaria)  
trivs i fuktig miljö, på 
gamla lövträd. 

Gulplister 
(Lamiastrum galeobdolon) 
är en karaktärsart i 
skånska bokskogar. 

Springkornets  
(Impatiens noli-tangere) 
frukt är som en liten 
kanon. När den är 
mogen avfyrar den 
sina frön med full kraft 
om man rör vid den. 

Månviolens  
(Lunaria rediviva) 
frökapsel ser ut som 
en skir silverpeng 
framåt hösten. 
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Föreskrifter 

Inom reservatet Klintabäcken är det 
förbjudet att: 

•	 bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på 
annat sätt skada levande eller döda stående 
eller liggande träd och buskar, 

•	 gräva eller på annat sätt skada block, stenar, 
hällar, terrängformer eller stenmurar, 

•	 elda annat än på särskilt anvisade platser 
och endast med medhavd ved, 

•	 använda engångsgrill, 

•	 cykla eller rida annat än på anvisade stigar, 

•	 framföra motordrivet fordon, 

•	 avsiktligt störa det vilda djurlivet, 

•	 uppföra någon form av anläggning eller 
ställa upp för reservatet främmande föremål, 
t ex jakttorn, 

•	 sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller 
därmed jämförlig anordning, 

•	 inplantera för området främmande växt- eller 
djurarter, både i land som i vattnet, 

•	 bedriva lägerverksamhet. 

Vidare är det utan Länsstyrelsens 
tillstånd förbjudet att: 

•	 fånga eller samla in djur eller vedlevande 
svampar, eller på annat sätt skada 
deras habitat eller påverka deras 
populationsutveckling. 

Naturreservatet Klintabäcken bildades 2010 och 
utökades 2014 och omfattar nu drygt 72 ha. Syftet är 
att bevara och utveckla reservatets värden avseende 
rekreation och natur samt skydda och vårda 
kulturhistoriska lämningar för framtiden. 

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. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane 
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Porlande och slingrande, över stenblock och 
trädrötter, rinner Klintabäcken genom hjärtat 
av reservatet. Bäckdalens fuktiga luft ger liv åt 
mossor, lavar och snäckor och i den bördiga 
myllan spirar skönheter som månviol och 
blåsippa.  

Skog sedan länge
Den backiga skogen med alla stenblock har varit 
svår att odla, därför har den mestadels använts till 
betesmark av Västra Vrams bönder. Sedan 1700-talet, 
och kanske ännu längre bak i tiden, har bokskogen 
klätt sluttningarna. Men här finns inte bara bok utan 
också andra ädellövträd som ek, lind, och lönn.
En del av träden är på väg att bli riktigt gamla och det 
är då de börjar bli intressanta för många av skogens 
hotade små invånare, som den ovanliga skalbaggen 
röd ögonknäppare. 

Fuktig luft och gamla träd
I bäckdalens fuktiga, svala luft frodas mossor och 
lavar. Lavar är ofta små och oansenliga men på vissa 
av gammelträden växer en riktigt praktlav, lunglaven, 
stor och grönskimrande. 
I norr där skogsbackarna övergår i mer flackt odlings-
landskap skördade man förr sitt hö. Idag växer här 
en sumpskog av ask och al – ett favorittillhåll för den 
mindre hackspetten som kan hacka sitt bohål i den 
mjuka alveden och leta insekter i murkna träd.

Rena Klintabäcken
Klintabäckens rena vatten porlar försiktigt eller 
forsar snabbt, allt efter årstid och vattenmängd. 
Vattnet är syrerikt och fritt från föroreningar – här 
trivs de ovanliga bäcksländorna Capnia Bifrons och 
Capnopsis schilleri.

Föreskrifter

Inom reservatet Klintabäcken är det 
förbjudet att:

•	bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på 
annat sätt skada levande eller döda stående 
eller liggande träd och buskar,

•	gräva eller på annat sätt skada block, stenar, 
hällar, terrängformer eller stenmurar,

•	elda annat än på särskilt anvisade platser 
och endast med medhavd ved,

•	använda engångsgrill,

•	cykla eller rida annat än på anvisade stigar,

•	framföra motordrivet fordon,

•	avsiktligt störa det vilda djurlivet,

•	uppföra någon form av anläggning eller 
ställa upp för reservatet främmande föremål, 
t ex jakttorn,

•	sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller 
därmed jämförlig anordning,

•	inplantera för området främmande växt- eller 
djurarter, både i land som i vattnet,

•	bedriva lägerverksamhet.

Vidare är det utan Länsstyrelsens 
tillstånd förbjudet att:

•	fånga eller samla in djur eller vedlevande 
svampar, eller på annat sätt skada 
deras habitat eller påverka deras 
populationsutveckling.

Den röda ögonknäpparens 
(Denticollis rubens) larver 
lever i död, murken ved. 
Och det hjälper vedsvampen 
fnöskticka (Fomes 
fomentarius) till att skapa.

Mindre hackspett 

Dendrocopos minor

Lunglaven 
(Lobaria pulmonaria) 
trivs i fuktig miljö, på 
gamla lövträd. 

Gulplister 
(Lamiastrum galeobdolon) 
är en karaktärsart i 
skånska bokskogar. 

Springkornets 
(Impatiens noli-tangere) 
frukt är som en liten 
kanon. När den är 
mogen avfyrar den 
sina frön med full kraft 
om man rör vid den.

Månviolens 
(Lunaria rediviva) 
frökapsel ser ut som 
en skir silverpeng 
framåt hösten.

Naturreservatet Klintabäcken bildades 2010 och 
utökades 2014 och omfattar nu drygt 72 ha. Syftet är 
att bevara och utveckla reservatets värden avseende 
rekreation och natur samt skydda och vårda 
kulturhistoriska lämningar för framtiden. 

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.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane

Bäcksländan 

Capnia Bifrons 
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Porlande och slingrande, över stenblock och 
trädrötter, rinner Klintabäcken genom hjärtat 
av reservatet. Bäckdalens fuktiga luft ger liv åt 
mossor, lavar och snäckor och i den bördiga 
myllan spirar skönheter som månviol och 
blåsippa.  

Skog sedan länge
Den backiga skogen med alla stenblock har varit 
svår att odla, därför har den mestadels använts till 
betesmark av Västra Vrams bönder. Sedan 1700-talet, 
och kanske ännu längre bak i tiden, har bokskogen 
klätt sluttningarna. Men här finns inte bara bok utan 
också andra ädellövträd som ek, lind, och lönn.
En del av träden är på väg att bli riktigt gamla och det 
är då de börjar bli intressanta för många av skogens 
hotade små invånare, som den ovanliga skalbaggen 
röd ögonknäppare. 

Fuktig luft och gamla träd
I bäckdalens fuktiga, svala luft frodas mossor och 
lavar. Lavar är ofta små och oansenliga men på vissa 
av gammelträden växer en riktigt praktlav, lunglaven, 
stor och grönskimrande. 
I norr där skogsbackarna övergår i mer flackt odlings-
landskap skördade man förr sitt hö. Idag växer här 
en sumpskog av ask och al – ett favorittillhåll för den 
mindre hackspetten som kan hacka sitt bohål i den 
mjuka alveden och leta insekter i murkna träd.

Rena Klintabäcken
Klintabäckens rena vatten porlar försiktigt eller 
forsar snabbt, allt efter årstid och vattenmängd. 
Vattnet är syrerikt och fritt från föroreningar – här 
trivs de ovanliga bäcksländorna Capnia Bifrons och 
Capnopsis schilleri.

Föreskrifter

Inom reservatet Klintabäcken är det 
förbjudet att:

•	bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på 
annat sätt skada levande eller döda stående 
eller liggande träd och buskar,

•	gräva eller på annat sätt skada block, stenar, 
hällar, terrängformer eller stenmurar,

•	elda annat än på särskilt anvisade platser 
och endast med medhavd ved,

•	använda engångsgrill,

•	cykla eller rida annat än på anvisade stigar,

•	framföra motordrivet fordon,

•	avsiktligt störa det vilda djurlivet,

•	uppföra någon form av anläggning eller 
ställa upp för reservatet främmande föremål, 
t ex jakttorn,

•	sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller 
därmed jämförlig anordning,

•	inplantera för området främmande växt- eller 
djurarter, både i land som i vattnet,

•	bedriva lägerverksamhet.

Vidare är det utan Länsstyrelsens 
tillstånd förbjudet att:

•	fånga eller samla in djur eller vedlevande 
svampar, eller på annat sätt skada 
deras habitat eller påverka deras 
populationsutveckling.

Den röda ögonknäpparens 
(Denticollis rubens) larver 
lever i död, murken ved. 
Och det hjälper vedsvampen 
fnöskticka (Fomes 
fomentarius) till att skapa.

Mindre hackspett 

Dendrocopos minor

Lunglaven 
(Lobaria pulmonaria) 
trivs i fuktig miljö, på 
gamla lövträd. 

Gulplister 
(Lamiastrum galeobdolon) 
är en karaktärsart i 
skånska bokskogar. 

Springkornets 
(Impatiens noli-tangere) 
frukt är som en liten 
kanon. När den är 
mogen avfyrar den 
sina frön med full kraft 
om man rör vid den.

Månviolens 
(Lunaria rediviva) 
frökapsel ser ut som 
en skir silverpeng 
framåt hösten.

Naturreservatet Klintabäcken bildades 2010 och 
utökades 2014 och omfattar nu drygt 72 ha. Syftet är 
att bevara och utveckla reservatets värden avseende 
rekreation och natur samt skydda och vårda 
kulturhistoriska lämningar för framtiden. 

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.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane

Bäcksländan 

Capnia Bifrons 
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