
Välkommen till Naturfototräff vid Klöva Hallar
Lördagen den 27/10 2018 kl. 09.00
Plats: Klöva Hallar. (Parkering GPS 56.093290, 13.107100)

Vägbeskrivning: Klöva Hallar är beläget på Söderåsens norra sida, ca 5km söder om Klippan och ca 
3km väster om det lilla samhället Krika som i sin tur ligger ca 6km väster om Ljungbyhed. På vägen 
mellan Krika och RV21/Kvidinge, följ skyltning ”Klöva Hallar 1” 

Klöva Hallar:  Här möts du av ett imponerande landskap, vildare, vackrare och mycket mer orört än 
vid systerravinen Skäralid. Den branta sprickdalen är omgiven av höga platåer och i dalens botten 
slingrar sig Klövabäcken omgiven av lummiga bokskogar. För 150-200 miljoner år sedan bildades 
Söderåsen när två kontinentalplattor kolliderade och ca 100 miljoner år senare sker ytterligare en 
krock och Klövadalen bildas. Frostsprängningar, istider, väder och vind har sedan format de rasbranter 
och stenpelare som finns här. I Klövabäckens rena och syrerika vatten trivs många småkryp som 
nattslände- och bäcksländelarver och här leker både elritsa och öring. Här finns också mycket 
småfågel som bergfink och gärdsmyg. Även strömstaren kan vi ha tur att få se.

För bara 150 år sedan var landskapet nästan helt öppet. Skogen utnyttjades hårt under 1800-talet till 
virke, ved och bete. I bäckdalen och på platåerna låg åkrar och slåtterängar. På 1900-talet började 
skogen ta tillbaka marken, betesmarker och ängar växte igen när gran planterades. Granen kommer 
efterhand att ersättas av lövskog och målet är en lövskog där båda ålder och trädslag varierar. Gamla 
och döda träd får finnas kvar till glädje för arter som korallltaggsvamp och den ovanliga skalbaggen 
röd ögonknäppare. 
Efter en kort introduktion av området sprider vi ut oss i landskapet. Vi samlas åter vid parkeringen för 
lunch där medhavd mat/fika intas, tyvärr finns inga möjligheter till grillning.

Observera: Terrängen i området är mycket kuperad med stora höjdskillnader, ojämnt och ibland halt 
underlag. Stigen i bäckdalen är bitvis besvärlig med passager genom partier av stenblock vid 
rasbranter. Stigarna, undantaget Skåneleden som går genom området, är omärkta och underhålls inte.

Ingen föranmälan behövs. Klädsel efter väderlek, oömma och stadiga skor rekommenderas. 
Om ni undrar något så mejla eller ring mig: bosse@bmbild.se - 070-5745852

Välkomna!
Bo Morenius 070-5745852
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Klövabäcken, Strömstare och Rasbranter   Foto: Bo, Marie resp. Bo Morenius

I samarbete med:

mailto:bosse@bmbild.se


Klöva hallar


