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Generella planer och dokument 
 

Närmare till Naturen i Skåne.  
 
Skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård. Skåne i utveckling 2003:60 2003 
 
Fyra områden har anknytning till vattendragen 
 
Saxån dalgång, område 72, sträcker sig längs Saxån från havet ända upp till Farstorp i Eslövs kommun och 
omfattar ca 1200 ha. Stora områden är riksintresse för naturvård och kulturmiljövård. Saxån flyter i huvudsak 
genom ett öppet jordbrukslandskap. Flera tätorter finns längs vattendraget. Partier med betes- och hagmarker 
finns. Landskrona, Kävlinge, Svalöv och Eslövs kommuner berörs. 
 
Braåns dalgång, område 72, sträcker sig från sammanflödet med Saxån söder om Landskrona mot Torrlösa i 
Svalövs kommun och omfattar ca 600 ha. Stora områden är klassade som riksintresse för naturvård. Bitvis är 
dalgången kraftigt markerad och vattendraget kantas i de södra och norra delarna av betesmarker.    
 
Prästafäladen, område 59, ligger nordöst om Svalöv och har en areal om ca 150 ha. Området är i huvudsak ett 
öppet hagmarksområde med lite ädellövskog och mindre bäckar.  
 

Strategi för en grön struktur i Skåne.  
 
Region Skåne, Skånes kommuner, berörda myndigheter föreningar och institutioner i samverkan. 2004. 
 
Saxån från havet till källflödena i Eslövs kommun beskrivs under rubriken ”Befintliga stråk av naturmiljöer som 
kan utvecklas.  

Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
 
Naturvårdsprogrammet är Länsstyrelsens samlade långsiktiga policydokument för naturvården i länet.  
 

1. Saxån och Braåns dalgångar (Landskrona) 
2. Farstorpsområdet (Eslöv) 
3. Saxåns dalgång vid Trollenäs (Eslöv) 
4. Hagmarker vid Ljusekullen (Eslöv) 
5. Hagmarker sydväst om Stehag (delar av området) (Eslöv) 
6. Åslandskapet Nilstorps-Bosarps jär (Eslöv) 
7. Hagmarker nordost om Ullstorp (Eslöv) 
8. Hagmark öster om Ullstorp (Eslöv) 
9. Äng vid Lilla Kastberga (Eslöv) 
10. Hagmark vid Stora Kastberga (Eslöv) 
11. Saxån och odlingslandskapet runt Dagstorp (Kävlinge) 
12. Rävlinge mosse (Svalöv) 
13. Karatofta (Svalöv) 
14. Betesmarker vid Pålsbo (Svalöv) 
15. Bäckravin vid Trolleholm (Svalöv) 
16. Trolleholm (Svalöv) 
17. Barmossen (Svalöv) 

 

Strandskydd 
 
Större delen av Saxåns och Braåns huvudfåra har strandskydd. Se karta 1. 
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Natura 2000 och Ramsar 
 
Endast strandängarna vid Saxåns mynning i Lundåkrabukten berörs av Natura 2000. Lundåkrabukten är även 
förklarat som ett Ramsarområde. Se karta 6.  
 

Riksintresse för naturvård 
 
Saxån och Braåns dalgångar samt Hemmingsberga och Allarp är klassade som riksintresse för naturvården. Se 
karta 3. 
 

Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet  
 
Området kring Allarp och Hemmingsberga är upptagit i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet. 
Se karta 5. 
 

Skånes skogar - historia, mångfald och skydd  
 
 
Rapporten Skånes skogar - historia, mångfald och skydd - Skåne i utveckling 2005:12 från Länsstyrelsen är ett 
av flera underlag som skall ligga till grund för utarbeta en regional skogsstrategi för långsiktigt skydd av skog i 
Skåne. 
 
Bosarps Jär,i Eslövs kommun nämns för att det är naturreservat. 
 

Nationellt särskilt värdefulla och nationellt värdefulla vatten i Skåne 
 
I Skåne finns omkring 100 vattenmiljöer som bedöms vara nationellt särskilt värdefulla eller nationellt 
värdefulla. De utpekade sjöarna och vattendragen har höga värden för naturvård, fisk/fiske eller kulturmiljöer i 
och i anslutning till vatten. Dessa vattenmiljöer skall på sikt få ett långsiktigt skydd och även restaureras där 
behov finns. 

Nationellt särskilt värdefulla vatten 
Avgränsning: Saxån med biflöden  
Riksintresse och naturreservat (Kvärlöv) i området. Ringlande vattendrag med inslag av meanderlopp och en 
viktig vandringsled för havsöring. Erosionsdal med stort geovetenskapligt intresse genom de naturliga 
landskapsförändringar som sker i ådalen. Vackra betesmarker utefter ån.   
Rödlistade/hotade arter: Kungsfiskare och övervintrande rovfåglar, grönling, sandkrypare, öring, ål, tjockskalig 
målarmussla och skalbaggen Hydraena pulchella. 

Regionalt värdefulla vatten 
Braån från sammanflödet med Saxån till Teckomatorp är klassat som regionalt värdefullt vatten.  

Kommunvisa planer och dokument 

Landskrona kommun 

Översiktsplan  
Saxån och Braåns dalgångar är markerade som utredningsområde för naturskydd. I översiktsplanen anges också 
att Saxåns dalgång från Häljarp till Dösjebro samt Örstorpsbäcken har gröna stråk som behöver förstärkas och att 
det är lämpligt att prioritera rekreation och friluftsliv dit. Översiktplanen skall revideras under 2009.  
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Detaljplaner 
Detaljplaner i anslutning till vattendragen finns vid Asmundtorp, Munkebäck, Häljarp. Vattendragen berörs inte 
av någon exploatering för bostäder eller verksamheter.  

Naturvårdsprogram 
Följande områden med anknytning till vattendragen är upptagna i Naturvårdsprogrammet för Landskrona, 
antagit av kommunfullmäktige.  
 
Sa2. Saxån - Braån med Örstorpsbäcken och andra biflöden och omgivande ängs- och skogsmarker.  
Sa3. Tågerup 
Sa6. Tagmaden med omnejd 
Sa10. Kvärlövs naturområde (ingår också i Sa2).  
 
För ytterligare information se http://www.landskrona.se/pages/2984_1.htm.  

Naturreservat 
Naturreservat finns längs Saxån mellan Kvärlöv och Saxtorps stationssamhälle. Strandängarna norr Saxåns 
mynning i havet är naturreservat och i söder planeras strandängarna att ingå det planerade naturreservatet längs 
Lundåkrabukten.  
 
Ytterligare information se www.landskronas.se klicka på miljö. 

Svalövs kommun 

Översiktsplan 
I översiktsplanen anger kommunen olika ställningstagande vad gäller vatten. 
De som berör Saxån och Braån är: 
• Att stimulera till anläggandet av dammar och våtmarker så att den näring som når ut i 
vattendragen reduceras. 
• Att en plan tas fram för åtgärder och hänsynstagande som krävs  för förbättrad vattenkvalitet. 
• Att vid planering eftersträvas en liten andel hårdgjord yta samt att lokalt omhänderta dagvattnet. 
I översiktplanen ges förslag på var framtida nybyggnation kan ske i de olika tätorterna. I Billeberga är en stäcka 
utmed Braån föreslagen för byggnation av bostäder.  

Detaljplaner 
Detaljplaner utmed vattendragen finns i Svalöv, Teckomatorp och Svalöv. Mindre åsträckor utmed  
Svalövsbäcken i Svalövs tätort och utmed Braån i Teckomatorp kan påverkas av framtida nybyggnation.  

Naturvårdsprogram 
I Svalöv finns en digitaliserad vegetationstypskarta med information om natur- och kulturvärden i en databas. 
All kommunägd mark är också inventerad utifrån naturvård. Något antaget Naturvårdsprogram finns inte.  
Områden med natur- och kulturvärden som har anknytning till vattendragen är 
Bare mosse, Pålsbo betesmarker, Sventorps fälad, Prästafäladen, Svalövssjön och parkmark utmed 
Svalövsbäcken. 
Läppans ravinområde och ekhage vid Vallabäcken öster om Trolleholm. 
Rävlinge mosse och Dalens ravin vid Braån i Billeberga. 
Fuktängar utmed Saxån vid Norra Skrävlinge och Gissleberga. 

 Naturreservat mm 
Svenstorps fälad är ett kommunalt reservat och har en antagen skötselplan. Riksobjekt för kulturmiljövård råder 
söder om Teckomatorp där Saxån rinner och i området kring Vallabäcken i Trolleholm  
Ravinen Läppan vid Trolleholm har utpekats som nyckelbiotop av skogsstyrelsen.   
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Kävlinge Kommun 

Översiktsplan 
I översiktsplanen anges Saxån som en del av den övergripande grönstrukturen och att diskussioner har förts med 
Landskrona om ett gc-stråk mellan Häljarp och Dösjebro.  
 
En fördjupad översiktsplan finns för Dösjebro där möjligheter till ytterligare bebyggelse norr om Västkustbanan 
och öster om Saxån redovisas.  

Detaljplaner 
Väster om Tallgården i Dösjebro. Område för bebyggelse på tidigare åkermark. Områdena närmast vattendraget 
är planlagt som naturmark.  
 
Hållplatsområdet i Dösjebro. Områden som inte utgörs av spårområde och anslutningsvägar är planlagda som 
antingen naturområde eller vattenområde (Välabäcken) där lövträd och annan växtlighet som svarar mot platsens 
karaktär och biologiska förutsättningar kan planteras.  
 
Tobaksladan i Dösjebros nordvästra del är riven om området är planlagt för bostäder. Skogsområdet (tall) söder 
om tobaksladan är också planlagt för bebyggelse medan skogsområdet i väster är planlagt som natur.  

Naturvårdsprogram 
Följande områden med anknytning till vattendragen är upptagna i Naturvårdsprogrammet för Kävlinge kommun, 
antagit av kommunfullmäktige.  
 
11. Betesmark öster om Ålstorps mölla 
12. Betsmarker väster om Dösjebro 
14. Saxåns Dalgång mellan Trä och Dösjebro 
18. Allarps mosse 
20. Välabäckens vid Allarps mölla.  
 
För ytterligare information se www.kavlinge.se miljö och natur.  

Övrigt 
För att hindra utläckage av lakvatten till Saxån från Dösjebrotippen har särskilda åtgärder vidtagits vilket bl a 
inneburit att åfåran har flyttats norröver inom en sträcka på knappt 400 m. 

Eslövs kommun 

Översiktsplan 
I översiktsplanen för Eslövs kommun från år 2001 (ÖP 2001) är områden kring Saxån som inte berörs av 
detaljplan beskrivna som ekologiskt känsliga, område för friluftsliv och nya grön- och rekreationsområden. 
Områdena kring Braån beskrivs som områden med restbiotoper och dylikt i storbruksområde och område för nya 
gröna stråk. 
 
I Översiktsplanen från 2001 redovisas under rubriken ”Särskilda rekommendationer” kommunens ståndpunkt 
inom särskilda områden. Om Saxån och Långgropen anges ”Saxåns avrinningsområde innehåller delar med stora 
värden för friluftsliv, kultur- och naturvård där Saxån med biflöden utgör naturliga mittpunkter. Saxån med 
biflöden är ekologiskt känsliga. Rensningar i ån bör i framtiden utföras på ett mer ekologiskt hänsynsfullt sätt. 
Anläggning av dammar, våtmarker och skyddszoner tillåts. Saxån och Långgropen bör i sin helhet göras 
tillgängliga för rörligt friluftsliv. På sikt bör det t.ex. vara möjligt för vandrare att nå dalgången från Eslövs 
tätort.” Under ”Särskilda rekommendationer” för Marieholm kan anges: ”Insatser för att göra området kring 
Saxån allemansrättsligt tillgängligt är nödvändigt med tanke på att sådant saknas i Marieholm.” 
För Marieholm håller en fördjupad översiktplanen på att tas fram utställning t o m till 26 feb 2009. Där anges bl 
a att  
”Marken runt Saxån, söder om Storgatan, är inte lämplig för bostadsbyggande på grund av översvämningsrisken, 
men är istället lämplig för rekreation.”  
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”Hela Saxån är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vattendrag inom arbetet med miljömålet levande sjöar 
och vattendrag.”  
”Vissa årstider är vattenståndet i Saxån så högt att det är svårt eller omöjligt att avleda dagvatten til, l ån. 
Åvattnet tränger till och med in i befintliga system och orsakar problem. Därför är det viktigt att fördröja 
dagvatten högt upp i systemet. Kontrollerade översvämningsområden för ån bör anordnas.”  

Detaljplaner 
Saxån berörs av fem stycken detaljplaner som alla handlar om Marieholms tätort (M1, M3, M5, M18, M21). De 
är gjorda mellan 1940-talet och 1980-talet. I och med att områdena längs ån är detaljplanelagda har 
strandskyddet upphört att gälla, och vad som får göras regleras i detaljplanen. Ånära områden är planerade för 
verksamheter, park och rekreation.  

Naturvårdsprogram 
Följande områden som har anknytning till vattendragen är upptagna i Eslövs naturvårdsprogram.  
 
113 Ädellövskogar vid Farstorp 
115 Hagmark vid Rya 
200 Braåns dalgång vid Högestorp 
201 Östra Karaby och backe och dalgång 
202 Saxån vid Trollenäs slott 
300 Fäladsmark vid Västra Strö 
301 Våtmarker och mosse vid Selarp 
303 Hagmarker vid Ljusekullen 
304 Hagmarker vid Kärrstorp 
306 Bosarps Jär 
307 Ullstorps Fälad 
308 Kulturlandskapet kring Hemmingsberga 
313 Hagmark vid Ullstorp 
314 Kastberga äng 
315 Kastberga skog 
316 Hagmark vid Stora Kastberga 
 
Ytterligare information se www.eslov.se och naturvård.  
 

Naturrerservat 
Bosarps jär.  
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Kartor 
 

 
Karta 1. Strandskydd. 
 

 
Karta 2. Naturreservat 
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Karta 3. Riksintresse för naturvård 
 

 
Karta 4. Länsstyrelsens Naturvårdsprogram.  
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Karta 5 Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.  
 

 
Karta 6. Natura 2000 och Ramsar 
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Karta 7. Objekt från Ängs- och Hagmarksinventeringen från 1990 talet 
 
 

 
Kata 8. Objekt från Äng och Betesinventeringen från början av 2000-talet 
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Kartor över delavrinningsområden  
 

 
Karta 9. Saxån nedre delen (FG). 
 

 
Karta 10. Braån nedre delen (E). 
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Karta 11. Svalövsbäcken (D) och Braån övre delen – Torrlösabäcken (C).  
 

 
Karta 12. Saxån norra delen – Vallabäcken (B). 
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Karta 13. Saxån Trollenäs – Dösjebro (H). 
 

 
Karta 14. Saxån övre delen Långgropen (A). 
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Karat 15. Saxån – Välabäcken (I). 


