
   
 
 

 
 

Glumslövs naturvårdsområde 

Glumslöv naturvårdsområde är ett böljande odlingslandskap med 
en spännande klintkust. Längs kusten kan du vandra längs Skånele-
den. Du kan också besöka ett slott och en av landets bäst bevarade 
forngravar. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra -  
var du än vistas. Glumslövs naturvårdsområde är ett naturreservat, och för att 
skydda områdets natur och djurliv gäller särskilda föreskrifter. Genom att följa dessa 
hjälper du till att bevara områdets fantastiska natur. 

Du hittar mer information om naturreservatet och fullständiga föreskrifter på  
www.lansstyrelsen.se/skane/glumslovs-naturvardsomrade. 

INTRESSANTA FORNLÄMNINGAR 
Örenäs gånggrift – en av landets bäst  
bevarade stenåldersgravar – är en av många 
fornlämningar i naturvårdsområdet. Vid  
fornlämningen står en informationsskylt.  
Den berättar om gånggriften och Trattbägar-
kulturen, landets första jordbrukare, som lät 
bygga graven för omkring 5000 år sedan. 

ARTRIKA STRÄNDER 
På de sandiga branterna invid havet växer 
väddklint och väldoftande kungsmynta.  
Med lite tur hittar du växten klintsnyltrot som  
saknar klorofyll och därför lever som parasit  
på väddklint. Synar du branten noga upptäcker 
du mängder av små, runda hål. De är byggda 
av backsvalor – vårt lands minsta svalor. På de 
sandiga markerna trivs även den smaragd- 
gröna sandödlan. 

HITTA MIG 
Backsvalan trivs i rasbranterna. 

I de sandiga branterna gräver den 
en gång som kan vara upp till en 

meter lång. Längst in vidgas gången 
och där finner man backsvalans 
bokammare. Backsvalan häckar 

helst i stora kolonier. 
Illustration: Martin Holmer 

HITTA HIT 
I Glumslöv finns både tågstation och busshållplats. Parkering finns strax norr om 
Ålabodarna. Från E6/E20 tag av västerut mot Glumslöv. Följ Ålabodsvägen från  
centrala Glumslöv ca 3 km tills du når parkeringen på höger sida. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2006 
Storlek: 162 hektar 
Kommun: Tomelilla, Kristianstad 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000 

KONTAKT 
E-post: skane@lansstyrelsen.se 
Telefon:  010-224 10 00 
Facebook: facebook.com/skansknatur 
Instagram: instagram.com/skansknatur 
Läs mer: www.hittadinplats.se 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är inte  
tillåtet att gräva 
upp växter. 

Släng skräp i  
soptunnan eller  
ta med hem om 
den är full. 

Det är inte  
tillåtet att  
beträda växande  
gröda. 

Det är inte  
tillåtet att tälta. 

Det är inte  
tillåtet att ställa 
upp husvagn,  
husbil eller  
liknande. 

Visa hänsyn till 
dem som bor i  
närheten, gå inte 
så nära att du stör. 

Här finns  
betesdjur.  
Skräm inte  
djuren och stäng 
alltid grinden. 
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Visa hänsyn till 
varandra och naturen -
följ föreskrifterna! 
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