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Teckenförklaring

www.skanskalandskap.se/klaverod  @skanskalandskap

 Skåneleden 
Skåneleden SL 3 Ås-åsleden går genom Klåveröds strövområde (etapp 3 och 4) 
och passerar Klåveröds vandrarhem & café. Från Klåveröd till Söderåsens Natio-
nalpark är det cirka 5 kilometer. Det finns två vindskydd avsedda för Skåneleds-
vandrare i området. 

 Korta spåret – 2,0 km
Skogsstig som främst går genom gammal granskog och längs betade hagar. 
Längs den södra delen av stigen skymtar man dammen mellan stammarna.

 Snuvestuan – 3,8 km 
Mer än hälften av slingan går på grusväg längs granskog, gamla hyggen och 
blandskog. Resten går på stig genom blandskog och gammal bokskog i kuperat 
landskap. Slingan korsas av flera små bäckar. Längs leden kan du avvika till 
Snuvestuan – en rastplats i en ravin med klippväggar som ibland används av 
klättrare. Här kan du grilla och få regnskydd i en liten grotta. Trappan ner  
är brant.

 Höjehall – 2,9 km 
Slingan går på skogsstig genom bokskog och blandskog. Den korsar bäckar och 
blötare partier med spång. Mycket brant stigning upp (eller ner) från Höjehall 
där du kan klättra upp i utkikstornet och få 360 graders vy över Söderåsen. Vid 
klart väder ser man ända till Öresundsbron. Delar av slingan går längs grusväg. 
Vid parkeringen där slingan börjar finns toalett, vindskydd och rastplats.

 Skorstensdalen – 3,6 km
Skogsstig som följer skogsbilväg kortare sträckor. Går genom granskog, bland-
skog och gammal bokskog. Stigen går runt den lilla sjön Dammen och genom 
Skorstensdalen, där du kan se ovanliga stenformationer som reser sig invid sti-
gen. Stigen följer delvis Skåneleden. 

 Lilla Klåveröd – 3,6 km
Skogsstig som går genom varierade landskap: odlad granskog, gammal bok-
skog, förbi Lilla Klåveröd med sina betade ängsmarker och över Traneröds 
mosse med sin spångade våtmark. På vissa delar är det måttligt kuperat. Vid 
den södra parkeringen kan du avvika från stigen och ta den tillgängliga slingan 
till utsiktstornet en bit in i Traneröds mosse.

 Långa spåret – 5,2 km
Skogsstig som går genom både gran- och blandskog, på spång över Traneröds 
mosse och mellan gamla stengärden på betade ängar vid Grindhus.  På flera 
ställen följer stigen bäcken. Vid Traneröds mosse kan du avvika lite från den 
märkta slingan för att gå ut på den tillgänglighetsanpassade utsiktsplattfor-
men eller upp i utsiktstornet. Kuperingen längs stigen är lätt.

 Svartesjö – 3,2 km
Mestadels skogsstig samt bitvis längs en skogsbilväg. Går genom blandskog 
och gammal planterad granskog. Stigen passerar både Skåneledens vindskydd 
och vindskyddet vid dammen, med utsikt över vattnet. Vid båda vindskydden 
finns grillplats. Vid dammen finns också en tältplats.

 Mountainbikeslinga – 5,3 km
Slingan går både på kuperade stigar, över rötter och stenar och på lättcyklade 
skogsvägar. Det är ingen extrem runda, men tillräckligt utmanande. Mjölksyra 
får du lätt i några av Söderåsens branta backar. Klåveröds vandrarhem hyr ut 
cyklar. Parkera gärna på parkeringsplatsen vid Greifs lycka.

 Tillgänglig stig, 350 m
Rullstolsvänlig stig som tar dig ut på Traneröds mosse. Från den tillgängliga ut-
siktsplattformen får du fin utsikt. Här finns också en bänk att vila på.


