
Välkommen till Saxån-Braån!

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté Tips!  BYGG ETT FLADDERMUSBO!

Ån och dess omgivning

     Gynna fågellivet eller varför inte bygga en 
fladdermusholk och skapa förutsättningar för fladder-
mössen att hitta nya boplatser? Fladdermöss är hejare på 
att äta mygg och håller ofta rent på småkryp i täppan. 

I skymningen kan du  ge  dig  ut på fladdermusspaning. 
Uppehåll dig gärna nära vatten så är chanserna större att 
få se fladdermöss. 

Åar och ådalar har  i alla  tider haft stor betydelse för 
människan och samhällets utveckling. Ån har fungerat 
som transportled, gett oss fisk att äta, vatten att dricka och 
kraft för att driva våra maskiner. I åns närmaste omgiv-
ning finns också näringsrika marker lämpliga för bete och 
odling. I dagens samhälle är det lätt glömma hur viktigt 
vattnet varit för vår utveckling och hur ovärderligt det är 
för växter och djur. 

Historiskt sett har markerna kring våra vattendrag framför 
allt använts som ängsmarker dvs marker där man skördade 
hö för att ge som foder till djuren under vintern. Ängens 
höskörd avgjorde hur många  djur man kunde föda under 
vintern. Man samlade gödsel till åkern från de stallade djuren 
och mängden djur avgjorde hur mycket gödsel man fick till 
sina åkrar. De högproduktiva åmaderna (fuktiga och blöta 
ängarna) var därför mycket viktiga. 

Översilningsängar 

Under 1800-talet försökte man höja produktionen på lågt 
liggande ängsmarker genom att översila dem med åvatten. 
Ängavattning, som det också kallas, kom i bruk i stor ska-
la kring 1840. Vattentillförseln reglerades genom sinnrika 
lucksystem och ängarna kunde hållas omväxlande torra och 
blöta. Efter sekelskiftet minskade ängavattningen för att i 
stort sett upphöra helt efter andra världskriget. Vi vet att vid 
Torrebergabäcken finns  rester  av  ett  sådant översilnings-
system.

Arealen åkermark ökar
I takt med att befolkningen ökade blev behovet av åkermark 
allt större. Detta innebar att även de fuktiga markerna längs 
våra åar behövdes. Genom att dränera marken torkade den 
upp snabbare på våren och kunde därför odlas. Man började 
också odla  vallväxter  på åkern och  behövde  inte längre 
ängsmarkerna för höproduktion. På så sätt minskade arealen 
ängsmark dramatiskt.

Igenväxning
Idag finns endast en bråkdel kvar av de vidsträckta ängs-
markerna som tidigare omgav åarna. Den som  finns an-
vänds huvudsakligen som betesmark. En del åker, ängs-, 
och betesmarker har övergivits och återgått till skogsmark 
(som det var innan människan kom till platsen), framför allt 
fuktlövskogar med al och ask. Dessa mindre skogsdungar är 
värdefulla inslag i landskapet och betydelsefulla för djuren. 
Här kan de söka skydd, leta föda och bygga bo. 

Floran
Några arter som man vanligen hittar på fuktiga betade 
marker är nysört, daggkåpa, kabbleka, ängsbräsma, älgört, 
humleblomster,  gökblomster, brunört, smörblomma och 
ängsvädd. Vanliga gräs  är  tuvtåtel, brunven,  kärrkavle, 
ängskavle, darrgräs och rödsvingel. 
Idag är dock floran starkt påverkad av ökad tillförsel av 
näring och minskat eller upphört bete och floran har därför 
blivit mer ensartad med högväxta arter som vass, kaveldun, 

brännässla, älgört och rosendunört.
På flera ställen finns en träd- eller buskrad längs ån, fram-
för allt av al, pil och vide. De är värdefulla på många sätt. 
Träden ger skugga, motverkar igenväxning av ån och sänker 
vattentemperaturen vilket är bra för fisk och bottenfauna.

Skyddszoner
Skyddszoner, gräsbevuxna remsor i strandkanten, anläggs 
för att skydda vattnet från jorderosion och bekämpnings-
medelsläckage. De har oftast inga botaniska värden men är 
värdefulla för djurlivet. 

Faunan
En del fåglar trivs på betade åstränder, medan andra håller 
till i vassbälten och videsnår. På betade strandängar finns 
t.ex. tofsvipa och rödbena, i vassbälten simmar t.ex. gräsand 
och kricka och från buskagen kan man höra näktergal och 
sångare som sävsångare och kärrsångare. 
En karaktärsfågel i sydsvenska slättåar är hägern som ofta 
ses stå blick stilla i vegetationskanten i ån. På snabbt strömm- 
ande sträckor träffar man på strömstaren och forsärlan, 
medan kungsfiskaren trivs vid lugnt flytande partier med 
eroderade strandbrinkar.

Till de däggdjur som man kan ha turen att få vid ån hör 
mink, vattensork, vattennäbbmus och fladdermöss. Fladder-
mössen använder ofta gamla broar som sovplatser. Dammar 
är bra jaktmarker för fladdermöss, som t ex vid dammarna 
vid Trolleholm, Trollenäs och Häljarp.

Groddjuren är i hög grad beroende av vattnet i landskapet. 
De söker sig i första hand till stillastående vatten men åarna 
och åmaderna är viktiga övervintringsplatser. Groddjuren 
har gått starkt tillbaka i Skåne eftersom vattenmiljöerna har 
minskat. Alla groddjur är fridlysta.

Ån som kraftkälla 
Vattenkvarnar började byggas i Sverige redan under 1200-
talet och under 1600-talet började vattenhjulet ersätta tungt 
hand-arbete inom flera olika områden t.ex. sågverk och 
kvarnar. 
I Saxån – Braån finns flera kvarnar eller spår av gamla kvarn-
ar. I Allarp, Trolleholm och Reslöv finns de gamla kvarnar-
na kvar. I Trollenäs finns den gamla kvarnrännan kvar och 
i Ålstorp, Saxtorp och Årup finns spår i form av det gamla 
dämmet. Många kvarndammar utgör ett hinder för fiskens 
vandring upp i ån. Arbete pågår för ta bort vandringshinder 
i Saxån och Braån. 

Saxån och Braån rinner genom Eslöv, Kävlinge, Landskrona och 
Svalövs kommuner och avvattnar ca 360 km2. Vattendraget flyter i 
huvudsak genom ett intensivt utnyttjat jordbrukslandskap. Genom en 
gemensam satsning från kommunerna kring Saxån-Braån har omfatta-
de åtgärder inom hela vattendragets avrinningsområde genomförts för 

minska kväve- och fosforbelastningen, gynna den biologiska mång-
falden, bevara och synliggöra kvarlevor av det gamla kulturlandskap-
et. Samtidigt har åtgärderna gynnat närrekreationen och bidragit till 
folkbildningen med kunskap om kretsloppet i naturen och bygdens
natur- och kulturhistoria.  Satsningarna  har  bland annat inneburit 

anläggandet av dammar, våtmarker, skyddszoner, naturvårdsåtgärder 
och biotopförbättrande åtgärder för hotade arter med hopp om  att 
lägga en god grogrund för ett fortsatt naturvårdsarbete. För utförligare 
information är ni varmt välkomna att besöka hemsidan:
http://www.saxan-braan.se

Åmaderna är värdefulla rester av ett äldre kulturlandskap. Den bruna kärrhöken seglar över vassbältena i jakt på föda.

Ett storskaligt jordbruk gynnar inte den biologiska mångfalden.

Långörad fladdermus en av våra vanligaste fladdermöss jagar i skymningen.

En av våtmarkens invånare, rödbenan söker föda på de betade markerna.Genom enkla röjningsinsatser kan tillgängligheten till ån öka.

Tätortsnära vattenmiljöer är en tillgång 
för både djur och människor.

Den större vattensalamadern är en av våra rödlistade 
och hotade groddjur.

Kungsfiskaren trivs vid branta slänter där den kan bygga sitt bo.


