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Välkommen till Klingavälsån 

Reservatsgräns
Reserve boundary
Reservatsgrenze 

Framtida reservat 
Future reserve 
Zukünftiges Naturreservat 

Parkering
Parking
Parkplatz 

Fågeltorn
Bird tower 
Vogelturm 

Beträdnadsförbud på Vombs ängar hela året
Visitors are forbidden to set foot on Vombs ängar,
'the Meadows of Vomb', at any time during the year
Ganzjähriges Betretungsverbot auf Vombs Wiesen 

Beträdnadsförbud på Karups ängar 15/4 till 1/7
Visitors are forbidden to set foot on Karups ängar,
'the Meadows of Karup', from 15 April to 1 July
Betretungsverbot auf Karups Wiesen vom 15 April bis 1 Juli 

Naturreservatet Klingavälsåns dalgång breder ut sig på ömse 
sidor om ån, längs nästan hela dess sträckning från Sövdesjön 
till Kävlingeån. De fuktiga ängsmarkerna har stor betydelse 
som häckningsområde för ett flertal våtmarksfåglar och 
vintertid som rast- och övervintringsplats för gäss och 
rovfåglar. 
Reservatet domineras till största delen av ett flackt, öppet landskap med 
mindre spridda skogsdungar. Det brukas som åker, betes- och slåttermark. 
Åns nedre lopp upp till i höjd med Klostersågen är i stort opåverkad av
rätnings- och sänkningsföretag. Här finns det mest utpräglade meander-
loppet (dvs att ån slingrar sig fram). 

Många häckande fåglar ...
Området har ett rikt fågelliv , i synnerhet på Vombs ängar och Karups 
ängar. Häckande fågelarter är bl a tofsvipa, storspov, strandskata, sånglärka, 
gulärla och ängspiplärka samt rent fuktängskrävande arter som 

enkelbeckasin och rödbena. 

...och rastande fåglar 
På våren rastar grönbena, gluttsnäppa, svartsnäppa och skogssnäppa. 
Brushane spelar och med lite tur kan man också få se kärrsnäppa och 
mosnäppa. I november rastar stora mängder tofsvipa och ljungpipare på 
fälten. 

Änder... 
Vår och höst håller en hel del änder till i området, vanligast är kricka, 
gräsand, bläsand och gravand. Änderna trivs bäst på blötare delar och 
gärna i den nyanlagda Hurrahusdammen. 

Vombs ängar blev naturminnesmärke redan 1923. 
Naturreservatet Klingavälsåns dalgång, där Vombs 
ängar ingår, avsattes 1968. Det 2175 ha stora 
området förvaltas av Länsstyrelsen. Klingavälsåns 
dalgång är sedan 1974 ett av de internationellt 
värdefulla våtmarksområdena enligt Ramsar
konventionen (Convention on Wetlands). Det ingår 
också i EU´s ekologiska nätverk av skyddade 
områden, Natura 2000. 

-

Syftet med reservatet är främst att skydda områdets 
rika och intressanta fågelliv. 

Visa hänsyn i naturen
Till skydd för områdets naturvärden 

har länsstyrelsen utfärdat särskilda 
bestämmelser. 
Inom reservatet gäller förbud att: 
- gräva upp eller plocka växter, 
- skada djur, fågelbon och fågelägg 

samt i övrigt uppenbart störa 
djurlivet,

- under hela året beträda Vombs 
ängar,

- under tiden 15 april - 1 juli beträda
 de öppna markerna inom reservatet 

som ligger mellan dess gräns i 
söder och vägen Ilstorp - Kumla
tofta i norr, dvs Karups ängar, 

-

- jaga vildgås inom en zon av 300 m 
på ömse sidor om ån. 
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Storspov (Numenius arquata), en av områdets häckande vadarfåglar. 
Gäss... 
Under hösten domineras fågellivet av gäss. Grågåsen kommer redan i 
juli-augusti medan bläsgås, vitkindad gås, samt även sädgås kommer 
senare under hösten. Man kan också få se kanadagås samt spetsbergsgås, 
fjällgås, prutgås och rödhalsad gås. 

... och rovfåglar
Ett annat utmärkande drag för Klingavälsåns dalgång är rikedomen på 
rovfåglar. Havs- och kungsörn, orm- och fjällvråk, tornfalk och blå 
kärrhök är karaktärsarter bland rovfåglarna. 

Länsstyrelsen i Skåne län Lst m 2006. Illustrationer: Peter Elfman 
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