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Klockareslingan

I den lundartade miljön längs ån sjunger stenknäck,
grönsångare och svarthätta i kapp. Från alarna i
strandkanten kan den mindre hackspetten höras ropa.
Vintertid kan man med litet tur få se strömstaren hålla
utkik i åkanten.
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Bland den marktäckande skogsbingeln hittar man
gulsippor, ormbär och mycket annat.
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Pinnån

Med litet tur kan man få syn på en och annan hackspett under promenaden längs Klockareslingan.
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Pinnån kommer från Åsljungasjön och rinner in i
Klippans kommun strax norr om Stidsvig. Efter någon
kilometer stöter den på processindustrin Gelita.
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Camping

Vid Kopparmölledammen finns byggnader av stort
kulturellt värde att beskåda, inte minst den välbesökta
Tingsgården, några hundra meter från dammen.
Ån blir litet piggare efter dämmet och forsar här fram i
vacker natur. Efter att ha passerat gamla E4:an breder
den ut sig och når Skvattemölla, en kvarn med mycket
gamla anor.

Start: Elfdalens Motionsanläggning

Ån har nu kommit fram ur skogen och omges på sin
vidare färd av betes- och åkermarker. Efter Stora
Mölla, väster om Källna, där ån har ett vackert
vattenfall, meandrar den sig fram i åkerlandskapet för
att så småningom stöta på Rönne å.

Längd: 3 100 m + 900 m (norr om ån)
Höjdskillnad: 15 m
Markering: Röd färg
Parkering: Ja, vid campingen

Pinnån bildar gräns mot Ängelholms kommun från
Gångvad till utloppet i Rönne å vid bron mellan Starby
och Källna.

Tillgänglighet: Barnvagn delvis
Omärkta stigar:
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Infotavlans plats:
Hundlatrin: Vid markering

Foto: Patrik Axelsson

Klockareslingan utgår från P-platsen vid infarten
till Klockarebacken i Östra Ljungbys östra del.
Slingan som till stora delar löper längs Pinnåns
södra strand bjuder besökarna på massor av fina
naturupplevelser.

I ån fiskas framför allt aborre och gädda men även
ädelfisk förekommer. I Kopparmölledammen kan bl a
änder och forsärlor beskådas.
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För allas vår trevnad:
Håll din hund kopplad och använd
gärna de uppsatta hundlatrinerna.
Post: Klippans kommun, 264 80 Klippan. Besök: Trädgårdsgatan 12, Klippan. Tel: 0435-280 00. E-post: kommun@klippan.se

