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Åtgärdsförlag för att främja natur- och rekreationsvärden längs Saxån och 
Braån  
 
 
Saxån och Braån har både stora befintliga och potentiella natur- och 
rekreationsvärden. Nedan listas kortfattat olika typer av åtgärder för att främja 
dessa värden för de olika kommunerna. Åtgärderna för att öka natur och 
rekreationsvärdena rör sig i huvudsak om följande:  

1. Plantering av träd och buskar längs vattendragen och/eller anläggande av 
skyddszoner.  

2. Återupptaget bete, högre betestryck och stängsling. 
3. Anläggande av stigar och promenadstråk samt genomgångar och spångar. 
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Saxån nedre delen (FG) - Landskrona kommun   
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

FG1 Slåtter för att hålla 
igenväxning borta 

Stig i kanten av 
golfbanan 

Gränsar till golfbana 

FG2 Slåtter med några års 
mellanrum för att motverka 
igenväxning. Damminlopp kan 
behöva rensas. 

Ett litet utkikstorn vid 
bron över Saxån 

Bete hade varit bra 
men sankt. 
Restaureringsförslag 
med bete finns 
utarbetat.  

FG3 Kompletterande slåtter. Ev 
gräv dammar i fuktstråken. 

Stättor mindre 
gångbro. Underhåll av 
stig genom slåtter 

Har betats med 
highland cattle i 
några år. Dåligt bete 
i fuktstråken 

FG4  Inga Ev stig  Otillgängligt med 
folk utnyttjar 
området. 

FG5 Flytta stängsel så att kreaturen 
kan beta mot våtmarken. Ta 
bort stängsel mot träddungar. 
Högre 
betestryck/kompletterande 
slåtter. Alar bort s. om 
våtmark 

Stättor underhåll av 
stig. Gallring av skog. 
Märk upp stig. Slåtter 
och busköjning av 
torrräng 

Kommunalt ägd 
mark med stor 
friluftspotential 

FG6   Åkermark 
översvämmas 
vintertid 

FG7 Fortsatt biotopförbättrande 
åtgärder. Översilningsmarker, 
slåtter, bete, röjning i 
buskbård, avfasning av 
Kvärlövsbäcken 

Stigar. Skylta upp med 
informationstavlor 

Kvärlövs 
naturreservat 

FG8 Högre betestryck 
kompletterande slåtter 

Inga Betas av hästar 

FG10 Inga Inga Otillgängligt och 
svårskött. Kan bli 
damm eller fuktäng. 

FG12 Inga Inga Igenvuxen 
meanderbåge. 
Svårskött. 

FG 14   Lågpunkt, kan bli 
damm. 
Översvämmas 
vintertid.  

FG15 Inga Möjlig promenadstig Skyddszoner med få 
träd 
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Saxån nedre delen (FG) Kävlinge kommun   
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

FG9 Ökat betestryck Inga  

FG11 Ökat bete Inga Kan ingå i 
rekreationsstråk  
från Dösjebro  

FG13 Ökat betestryck/slåtter. 
Röjning. Biotopvårdande 
åtgärder 

Underhåll av stigar. 
Informationsskyltar. 
Demonstration av  
olika typer av 
biotopvårdande 
åtgärder.  

Har stor värde som 
närrekreations-
område för Dösjebro 
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Braån nedre delen (E) Landskrona kommun  
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

E1 a- d Bete anläggning av dammar.  I dagsläget inga Ganska otillgängligt. 
Har stora 
naturvärden och 
höga potentiella 
rekreationsvärden i 
framtiden. Privat 
mark. 

E2 Slåtter och viss röjning. Ev 
visst bete. Vissa 
biotopförbättrande åtgärder. 
Skyddszoner. 

Anläggande av stig 
mellan pumpstation 
och hembygdsgård. 
Spångar. 
Informationsskyltar 

Ligger nära planerad 
bebyggelse vid 
Munkebäck och 
Asmundtorp 

E3 Slåtter/röjning kring dammar. 
Ev stig längs ån. Hamling av 
pilar. Bete/slåtter  
 

Stättor, spång röjning 
för framkomlighet. 

Kan ingå i en stig 
runt Asmundtorp.  

E4  Ökat betestryck/slåtter i öppna 
marker. Skyddszoner. 

Stig på norra delen av 
ån i områdets västra 
del.  

Stor 
rekreationspotential. 
Utbyggnadsområde 
norr om 
strandskydd. Se även 
under Svalöv. 

E5 Inga särskilda. Damm 
översilningsytor kan anläggas 

Förbättra 
framkomlighet med 
stig, spång 
informationsskyltar. 
Viss meandring i A:s 
östra del kan göras.  

Örstorpsbäcken har 
skyddszoner. Bäcken 
har stor 
rekreationspotential.  
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Braån nedre delen ( E) Svalövs kommun  
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

E4 Högre betestryck/slåtter på 
betesmarkerna vid Brovalla 

Stig och 
besöksmöjligheter vid 
kvarndamm vid Årup. 

Ganska 
svårtillgängligt. 

E6 Inga Inga Skyddszoner finns. 
Ån gränsar till 
Salixodlingar och 
tomtmark. 

E7 Högre betestryck på. Underhåll av stig 
Värmö skola - Turenäs 

Ån har lätt 
meandrande lopp 
och skyddszoner. 

E8 Möjlig meandring. Träd och 
buskplantering. 

Stig med anknytning 
till Teckomatorp 

Rätat slättdike 1 m 
brett och djupt.  
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Välabäcken (I) Kävlinge kommun  
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

I0 Vissa ohävdade områden kan 
slåttras med några års 
mellanrum. 

Inga Betas av hästar. Ån 
meandrar kraftigt. 
Kompensations-
åtgärd vid 
anläggandet av 
västkustbanan. 

I1 Trädplanteringar, ev 
hästskovåtmarker. 

Inga. Kan ingå i framtida 
promenadstråk 

I2 Trädplanteringar, ev 
hästskovåtmarker. 
Fiskevårdande åtgärder.  

Inga Kan ingå i framtida 
promenadstråk 

I3 Ev släntning så att ån kan 
meandra mer naturligt. 
Hästskovåtmarker 
Fiskevårdande åtgärder, 

Inga Kan ingå i framtida 
promenadstråk 

I3A Ev släntning så att ån kan 
meandra mer naturligt. 
Hästskovåtmarker 
Fiskevårdande åtgärder. 

Inga Kan ingå i framtida 
promenadstråk 

I4 Röjning runt dammen, ökat 
betestryck/slåtter. 

Informationsskyltar, 
stig.  

Intressant 
kulturmiljö. 

I5 Ta bort stängsel längs bäcken. 
Ansluta till betesmarker 
norrut. 

Inga Bäcken är nära 
markytan. Potential 
för naturlig 
meandring finns. 

I6  Ev avbaning av slänter för att 
synliggöra vattendraget och 
tillåta viss meandring. 
Plantering. Bete.  

Inga. Ev 
parkeringsmöjligheter. 

Bevattningsdammar 
finns. 
Grönsaksodlingar  i 
området. 

I7 Ev avbaning av slänter för att 
synliggöra vattendraget och 
tillåta viss meandring. 

Inga Kan ingå i framtida 
promenadstråk. 

I8 Ev avbaning av slänter för att 
synliggöra vattendraget och 
tillåta viss meandring. 
Fiskevårdande åtgärder.  

Inga Kan ingå i framtida 
promenadstråk. 
Vattendraget ligger 
djupt. 

I9 Ev avbaning av slänter för att 
synliggöra vattendraget och 
tillåta viss meandring. 
Plantering. Fiskevårdande 
åtgärder. 

Inga. Kan ingå i framtida 
promenadstråk. 
Vattendraget ligger 
djupt. 

I10 Ev avbaning av slänter för att 
synliggöra vattendraget och 
tillåta viss meandring. 
Plantering. Fiskevårdande 
åtgärder. 

Inga Kan ingå i framtida 
promenadstråk. 
Vattendraget ligger 
djupt. 
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Saxån, Trollenäs - Dösjebro (H) i Landskrona och Kävlinge kommun  
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

H1 Saxåns dalgång 
mellan Dösjebro o Trää 

Fortsatt, intensifierat, 
återupptaget bete. 
Markägarkontakter. 
Stängsling. Restaurering av 
gamla meanderslingor. 

Anläggande av 
gångstråk. 
Markägarkontakter. 
Skyltning. 

Svårtillgängligt. 
Privat mark 
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Saxån, Trollenäs- Dösjebro (H)  Svalövs kommun  
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

H2 Gissleberg ängar Stängsling och utökat bete. 
Röjning. 

Inga  Svårtillgängligt 

H3 Uppströms 
Gissleberga kvarn 

Inga Inga Svårtillgängligt 

H4 Norra Skrävlinge Förbättrat bete Möjlighet att anlägga 
stig finns  

Svårtillgängligt. 
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Saxån, Trollenäs- Dösjebro (H)  Eslövs kommun 
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

H5 Marieholm Jättelokan som växer på några 
platser bör bekämpas. 
Önskvärt är att ytterligare 
mark i tätorten och nere vid ån  
nyskapas till gagn för både 
biologisk mångfald och 
friluftsliv ("Laddran"). 
Området behöver även i 
fortsättningen hållas 
välhävdat. Ottabäcken är idag 
ett dike. Åtgärder som att göra 
flackare slänter och ändra 
bottensubstrat och skapa 
forsande och lugnare partier 
ökar attraktiviteten. 
Skyddszoner anläggs där det 
saknas. 

En ny stig anläggs 
längs ån västerut från 
badet mot gamla 
reningsverket, vidare 
längs Ottabäcken mot 
byn. Skyddszoner längs 
ån, som regelbundet 
hävdas. Röjning i 
buskage kan behövas 
för att öka 
tillgängligheten. 

Stor potential både 
för rekreation och 
ren naturvård.  

H6 Trollenäs Upprätthålla och utöka betet i 
området. Fri utveckling i 
slänter och fuktskogar. Gynna 
äldre träd. Gynna fladdermöss. 

Anlägg promendstråk 
med stängsel-
genomgångar och 
spångar mellan 
Trollenäs och Östra 
Asmundtrop 

Stor potential 
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Saxån- övre delen - Långgropen (A)  Eslövs kommun 
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

A1 Selarp Upprätthålla bete. Ev utökat 
bete. 

Stängselgenomgångar, 
parkeringsplats, 
fågeltorn. 

 

A2 Bosarps jär Slåtter och bete på öppna 
marker. Röja vid behov. Gynna 
stora träd. 

Röja stigar och 
rastplatser. Utveckla 
stråk till Selarp 

 

A3 Ullstorps Fälad Gallring i björkskogen. Mer 
varierat betestryck. 

Stängselgenomgång.  Cykelkarta 

A4 – A5 Kastberga 
ängar 

Återinföra bete i västra 
Kastberga. Upprätthålla 
befintligt bete.  

Stängselgenomgångar. 
Anvisa parkering 

Cykelkarta 

A7 Ljusekullen Upprätthålla bete. Granskog 
bör ersättas med lövskog. 
Tjuvakroksbäcken kan 
återmeandras. Gynna äldre 
träd. 

Stängselgenomgångar. 
Anvisa 
parkeringsplatser. 
Ordna möjlighet att 
färdas till Gyabjär och 
Hjortsås. 

 

A8 – A10 
Hemmingsberga 

Intensifiera betet. Röjning i 
fuktigare delar. 

Cykelkarta bör 
framställas 

 

A12 Tjuvakroksbäcken Anlägga skyddszoner Dito  Kan bli en del av ett 
grönstråk 

A15 Långgropen vid 
Stabbarp 

Verka för att skyddszoner 
anläggs där det saknas. Träd 
och buskar bör planteras där 
så är lämpligt. Grus, sten 
och stora stenar kan 
placeras ut för att skapa 
lekbottnar och variation i 
vattendraget. Slänter kan 
planas ut för att öka 
tillgängligheten och 
upplevelsen av vattendraget. 
Hästskovåtmarker kan 
anläggas där dräneringsrör 
mynnar. Områdena närmast 
befintliga dammar bör 
hävdas. En våtmark kan 
eventuellt skapas på 
fastigheten Bosarp 10:2. 

 Kan bli en del av ett 
grönstråk från 
Eslövs tätort. 

A16 Våtmark vid 
Trollenäs 

Området kring dammen bör 
skötas med bete eller slåtter. 
Om god tillgång finns på 
betesdjur kan arealen som 
hävdas utökas.  
 

Inga  

A17 Dike vid Stabbarp Skyddszoner anläggs där de 
saknas. Plantering av träd och 
buskar. 

Dito Kan bli grönstråk 
från Eslövs tätort. 
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Saxån norra delen – Vallabäcken (B) i Eslövs kommun 
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

B1 Vallabäcken och 
Farstorp 

Gynna äldre träd. Bete eller 
slåtter införs i vissa delar, tex. 
kring den gamla möllan vid 
Vallabäcken, ekhagen i 
nordöst, våtmarken vid 
Farstorpsbäcken. Återmeandra 
Saxån 

Anvisa platser för 
bilparkering. Anvisa 
stigar. Anordna 
stängselgenomgångar. 

Mycket höga 
naturvärden. 
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Saxån norra delen – Vallabäcken (B)  Svalövs  kommun 
 
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

B2 Trolleholms 
slottsdamm 

Inga Inga  

B4 Halls farm Inga  Inga Rakt dike 
B5 norr St Grydderup Inga  Inga Rätat igenvuxet 

dike. Både med och 
utan skyddszoner. 

B6 Bialitt Skyddszoner uppströms  Inga Djupt brant dike 
med enstaka träd. 

B7 Sonnarps ängar Fortsatt hävd Inga Fina betesmarker 
längs ån. 

B8 Djurup Skyddszoner och 
kompletterande planteringar 
där det saknas 

Inga Åker- och skogsdike 
som delvis är 
kulverterat.  

B9 Skällaröd Fiskeåtgärder i skogsdiket Inga Övergår från 
skogsdike till 
åkerdike. Klart 
vatten. Rikt med träd 
och buskar längs 
åkerdiket. 
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Braån övre delen – Torrlösabäcken (C) i Svalövs kommun  
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

C1 Torrlösabäcken  Röjningsarbete och förbättrat 
bete. Skyddszoner mot 
åkermarken där det saknas 

Stigar och 
stängselgenomgångar. 

Mycket höga natur- 
och 
rekreationsvärden. 
Svårtillgängligt 

C2 Vittskövle 
boställe  

Träd- och buskplantering 
anläggande av skyddszoner 

Inga Rätat dike 1 – 2 m 
djupt. 

C3 Norr Vittskövle Plantering av buskar och träd, 
kanske block i vattendraget 

Inga  2 – 2,.5 m djup dike. 

C4 Norr 
Rönnsbacka 

Skyddszoner plantering 
släntning 

Inga 1 m djupt rätat dike. 
Svämmar troligen 
över. 

C5  Norr Vittskövle 
gård 

Trädplantering Inga  Djupt nedskuret 
dike. Delvis 
skyddszoner 

C6 Vistofta Skyddszoner och 
kompletterande planteringar 

Inga  1- 1,5 m djupt  

C7 Vistorp Inga  Inga  Ingenvuxet dikt 
Skyddszoner finns 

C8 Söder Gryttinge Inga Inga  Kulverterat 

C9 Gryttingetorp Skyddszoner Inga  Igenvuxet diken, 
skyddszoner finns 
delvis 

C10 Träd och buskplantering. 
Fiskevårdsåtgärder i 
skogspartier 

inga Övre del rätat dike 
med skyddszoner. 
Längre ned 
skogsdungar och 
vall. Vackert 
landskap. 
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Braån – Svalövsbäcken (B)  Svalövs kommun 
 
Områdes- 
nummer 

Åtgärd/skötsel natur  Åtgärd/skötsel 
rekreation  

Kommentar 

D1 Östra 
Svalövsbäcken 

Röjningsarbete i skogsdelen. 
Fortsatt bete. Busk ocgh 
trädplantering längs åkerdiket. 

Öppethållande av 
stigar och vägar 

Vackert 
naturområde.  

D2 Västra 
Svalövsbäcken 

Inga  Inga. Bitvis kan ett 
vandringsstråk 
anläggas  

Kraftigt rätat 
vattendrag med 
skyddszoner.  

D3 Svalövsbäcken 
söder om Svalöv 

Bete på lämpliga ställen Inga   

 
 
 


