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Torrlösabäcken

ID C3
Namn Torrlösabäcken direkt
Åker (ha) 400
Åker (%) 91
Bebyggt (ha) 10
Bebyggt (%) 2
Övrigt (ha) 30
Övrigt (%) 7
Total area (ha) 440
Vattendrag (m) 2 400
Vattendrag (m/ha) 5
Kulverterat (m) 3 000
Kulverterat (m/ha) 7
Markläckage N (ton/år) 12
Markläckage P (kg/år) 144
Infiltrationskänslig jord (ha) 30
Infiltrationskänslig jord (%) 8
Erosionsrisk ja
Dagvattenutsläpp (antal) 0
Enskilda avlopp (antal byar) 1



C 3, 8, Ingelstorp mm
Kommun: Svalöv, Eslöv. Vattendrag: Braån. Läge: Ca 3 km SO Svalövs centrum. 

Befintliga värden: Särskilt höga naturvärden. Potentiella värden: Mycket höga rekreationsvärden. 
Skyddsstatus: Strandskydd råder förutom i nordöstra delen. EU-bidrag har sökts för delar av 
området. Vegetationstyp/er: Gräsmark (torräng, friskäng, fuktäng).

Omradesbeskrivning 
Området utgörs av Braåns dalgång från fastigheten Ingelstorp 1:1 till Torsnäs gård (se karta 9) med 
undantag för kräftodlingen just öster om landsvägen. Slänterna ner mot ån, som här upptas av 
mycket vackra betesmarker, har en varierande topografi med omväxlande flacka och branta partier 
och ån har på flera ställen ett mycket välutvecklat meandrande förlopp. Marken är mestadels frisk 
men alltifrån torra till fuktiga förhållanden förekommer.

Träd och buskar saknas med undantag för en del mindre dungar eller ridåer i slänternas övre delar. 
Dessa dungar består både av barr- och lövträd och är av stort värde för traktens småfåglar. 
Fältskiktet är väl nedbetat ända ner i ån med undantag för den lilla västligaste fastigheten (Torrlösa 
29:2) som ännu är öppen men är ohävdad och börjat växa igen. Floran är mestadels ganska artfattig 
men en del intressanta partier med en artrik torrängsflora förekommer emellertid i slänterna på 
sydsidan av ån (delområde a och b). I delområde b finns bland annat gullviva, sommarfibbla, 
darrgräs, vildlin och brudbröd. I delområde a finns partivis en snarlik vegetation. Floran i detta 
delområde har dock tills nyligen varit hårt trängd då marken här i stor utsträckning varit igenvuxen 
med buskar och träd. Dessa har nu glädjande nog röjts bort vilket ger den rika örtfloran möjlighet 
att fortleva och expandera på platsen.

En stor del av betesmarkerna i området är dessutom kulturhistoriskt intressanta då de fordom har 
varit översilningsängar och de gamla bevattningskanalerna på vissa partier är väl bevarade. I när-
heten av gården Angalid finns planer på att restaurera det gamla ängavattningssystemet. Söder om 
Angalid finns även några igenvuxna f d kräftodlingsdammar i vilka det finns planer på att återskapa 
en öppen vattenspegel med ekonomiskt stöd från Svalövs kommun.

Friluftslivspotential 
Området har mycket stora skönhetsvärden och framför allt partiet öster om kräftodlingen lämpar sig
väl som promenadområde för allmänheten. För närvarande är dock området svårt att komma åt 
varför rekreationsmöjligheterna är begränsade. Framkomligheten inom området är god frånsett att 
möjligheter att korsa ån saknas liksom övergångar till den stora mängd taggtrådsstängsel som satts 
upp i området. Om översilningssystemet restaureras kommer sannolikt visningar av området att 
anordnas med demonstrationer av hur detta bruk av ängsmarker fordom utfördes. Detta kan då i sig 
göra området väl värt att besöka och medföra en ytterligare höjning av dess rekreationsvärde.

Nödvändiga atgärder för att bibehalla/öka natur- och rekreationsvärdena 
Bete bör även i fortsättningen bedrivas i hela området och gödsling av marken bör undvikas. Det 
sistnämnda är särskilt viktigt i de floristiskt mest intressanta partierna, delområdena a och b. I 
delområde a behöver den nyligen utförda röjningen sannolikt följas upp ett antal år framåt för att 
hindra björnbär och liknande arter från att etablera sig på de röjda ytorna. Det är också viktigt att 
spåren av de gamla översilningssystemen bevaras. Från friluftssynpunkt är det angeläget att om-
rådet görs mera lättillgängligt för allmänheten. Vidare behöver ett flertal stängselövergångar och 
spångar anläggas på strategiska platser i området öster om kräftodlingen så att hela detta parti blir 
lätt framkomligt. Alternativt kan eventuellt vissa av taggtrådsstängslen tas bort.



Hot mot omradets natur/rekreationsvärden 
Gödsling och skuggning: Delar av området hotas i viss utsträckning av gödsling som har en 
negativ inverkan på floravärdena. I delområde a hotas torrängsfloran dessutom av skuggning från 
omkringstående dungar av träd och buskar.


