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NATURRESERVAT I SKÅNE

Klintabäcken 

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. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra 
- var du än vistas. Klintabäcken 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/klintabacken. 

MOSSOR OCH LAVAR I BÄCKDALEN 
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. Klintabäckens 
rena vatten porlar försiktigt eller forsar snabbt, 
beroende på årstid och vattenmängd. Vattnet är 
syrerikt och fritt från föroreningar – här trivs bland 
annat de ovanliga bäcksländorna Capnia Bifrons  
och Capnopsis schilleri. 

FRILUFTSLIV 

HITTA MIG 
Blåsippan är en av de första 

vårblommorna och blommar redan i 
april–maj. Du hittar den i lövskogen. 
Blåsippan är fridlyst vilket innebär 

se men inte röra. Illustration: 
Katarina Månsson 

Klintabäckens naturreservat består av tre delområden. Parkering och anordningar 
för friluftslivet finns i delområdet längst i norr, närmst Västra Vram och Tollarp.  
Här finns en liten rundslinga (vit-röd) på drygt 2,5 km som utgår från parkeringen.  
Samtidigt går 1 km av det 7,5 km långa motionsspåret från Stackedala frilufts- 
område genom reservatet (orange). Rastplats med grillmöjligheter finns vid  
Klintabäcken där dessa båda leder passerar. I fält framgår att man får cykla och rida 
på motionsspåret (orange) och på vägen till parkeringen. 

HITTA HIT 
Busslinje SkåneExpressen 1 Malmö - Kristianstad stannar vid hållplats ”Tollarp 
E22”. Härifrån är det 2 km promenad söderut mot Klintabäckens naturreservat. 
Parkeringsplats finns i nordöstra hörnet av reservatet. Kör från Tollarp via Tollarps 
hemvärnsväg. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2010
Storlek: 72 hektar
Kommun: Kristianstad 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat och  
     Natura 2000

 

Det är inte  
tillåtet att samla  
in djur eller  
vedlevande  
svampar utan 
tillstånd. 

Det är inte  
tillåtet att samla 
ved eller plocka 
pinnar. 

Det är bara  
tillåtet att cykla  
på anvisad led. 

Det är inte  
tillåtet att störa  
det vilda  
djurlivet. 

Det är bara  
tillåtet att rida  
på anvisad led. 

Det är bara  
tillåtet att elda  
eller grilla på  
anvisad plats. 

Ta med skräpet 
hem. 

Jag visar hänsyn 
mot djur och 
människor i  
naturen. 

KONTAKT 
E-post: skane@lansstyrelsen.se
Telefon:  010-224 10 00
Facebook: facebook.com/skansknatur
Instagram: instagram.com/skansknatur
Läs mer: www.hittadinplats.se
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 

Reservatet 
består av tre 
delar. 




