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Källstorp

ID D2
Namn Källstorp
Åker (ha) 470
Åker (%) 58
Bebyggt (ha) 0
Bebyggt (%) 0
Övrigt (ha) 340
Övrigt (%) 42
Total area (ha) 810
Vattendrag (m) 7 800
Vattendrag (m/ha) 10
Kulverterat (m) 5 000
Kulverterat (m/ha) 6
Markläckage N (ton/år) 16
Markläckage P (kg/år) 199
Infiltrationskänslig jord (ha) 0
Infiltrationskänslig jord (%) 0
Erosionsrisk ja
Dagvattenutsläpp (antal) 0
Enskilda avlopp (antal byar) 0



D 2, Karatofta mm
Kommun: Svalov. Vattendrag: Svalovsbäcken med källfloden. Läge: Ca 1 km NNO Svalov. 

Befintliga värden: Hoga naturvärden. Potentiella värden: Särskilt hoga rekreationsvärden (om 
Svalovssjon anläggs). 
Skyddsstatus: EU-bidrag for skyddszoner har sokts. Vegetationstyp/er: åker med skyddszon, 
blandlovskog.

Omradesbeskrivning 
Detta område utgors av en längre sträcka längs Svalovsbäcken och dess forgreningar från Linåker-
skolan till och med Tegelgravarna i väster och upp till Karatoftaområdet (område 3.3) i oster (se 
karta 11). På området närmast norr om skolan, mellan väg 106 och järnvägen, som idag består av 
flacka åkermarker finns planer på att anlägga en mindre sjo inom den närmaste framtiden. Norr 
härom rinner Svalovsbäcken och dess biflode, som båda är starkt uträtade, fram genom åkermark 
tillhorande Svalof-Weibull AB. Under 1996 har dock en sex m bred skyddszon anlagts utmed 
vattendragens båda sidor for vilket ägaren ansokt om EU-bidrag.

I nordostra änden ligger ett område kallat tegelgravarna invid bäcken. Detta utgors av en fuktig 
sänka som är ett f d lertag vilket nu helt vuxit igen med ogenomträngliga buskage främst bestående 
av olika Salixarter. Omedelbart soder om själva tegelgravarna finns smärre ytor med planterad gran 
och oppna ruderatmarker där allskons bråte har tippats. På de sistnämnda ytorna växer bland annat 
gråbo, åkertistel och olika kloverarter. Tegelgravarna med omnejd är idag av stor vikt som 
tillflyktsort for fågel- och viltfaunan som är hårt trängd i traktens fullåkersbygd och vid inven-
teringen sågs här bland annat en mängd fågelarter samt rådjur.

Friluftslivspotential 
Platsen for den planerade sjon hyser for närvarande inga värden for friluftslivet. Dock kan detta bli 
ett mycket attraktivt område med mojligheter till promenader och andra aktiviteter om sjon anläggs.
Området skulle då även kunna bli värdefullt som studieobjekt vid naturstudier for elever på de 
närbelägna låg-, mellan- och hogstadieskolorna. Sträckorna längs ån har tidigare inte heller hyst 
några mojligheter till friluftsliv då åkern nått ända intill vattendragen. Tack vare skyddszonerna är 
det nu mojligt att färdas längs bäckarna och landskapet har därmed blivit mera tillgängligt for 
allmänheten.

Nodvändiga åtgärder for att bibehålla/oka natur- och rekreationsvärdena 
Trots att EU-bidraget inte innefattar några sådana krav är det angeläget att en viss hävd sker i 
skyddszonerna utmed bäckarna eftersom dessa annars snabbt växer igen och blir svåra eller 
omojliga att färdas i. Längs den ostra fåran kan en strovstig anläggas i skyddszonen vilket skulle 
skapa ett trevligt promenadstråk och en genväg ut till Karatoftaområdet som därmed skulle bli 
lättare att nå till fots for boende i Svalov. Bråten just soder om tegelgravarna bor rojas bort. Vidare 
bor de intilliggande granplanteringarna inte utvidgas och nyplantering av gran efter avverkning bor 
heller inte ske.

Hot mot omradets natur/rekreationsvärden 
Ohävd: Igenväxning av skyddszonerna till foljd av utebliven hävd.

D 2, Svenstorp mm
Kommun: Svalov. Vattendrag: Svalovsbäcken, Torrlosabäcken. Läge: Ca 2 km NO Svalov. 
Aktualitet (tidpunkt for senaste uppgifter): 1996.



Befintliga värden: Särskilt hoga natur- och rekreationsvärden. 
Skyddsstatus: Svenstorpsområdet kommer inom kort att avsättas som kommunalt naturreservat. 
Vegetationstyp/er: gräsmark, kärr, granplantering.

Omradesbeskrivning 
Detta cirka 160 ha stora område består egentligen av tre sammanhängande delområden, Svenstorp, 
Karatofta och Hojebacke, med prägel av det äldre kulturlandskapet. På vissa delar finns ogodslade 
betesmarker med en artrik flora av hed- och torrängskaraktär. Aven fågellivet är rikt bland annat 
med ett stort antal häckande sångare. Svenstorpsområdet i den nordostra delen har kopts upp av 
kommunen och skall bli kommunalt reservat. En skotselplan är redan upprättad och området som 
tidigare varit starkt igenvuxet har rojts kraftigt och betet har återinforts. I norra delen av detta 
område har tidigare funnits ängsgentiana men det är osäkert huruvida denna art overlevt ohävden 
eller ej.

På Hojebacke som utgor områdets sodra del har tills nyligen funnits ett hjorthägn. Detta är nu bort-
taget och området betas nu endast av några hästar vilket gynnat ortfloran. Bland annat har Sankt 
Pers nycklar, som inte tålde det mycket hårda betestrycket från hjortarna, okat kraftigt. Den nord-
västra delen, Karatoftaområdet, består av delvis ogodslade betesmarker och en del granplanteringar.
På vissa platser går berggrunden, som utgors av kambrisk sandsten, i dagen. Här har även Karatofta 
gamla by varit belägen. Av denna finns dock inte längre något kvar med undantag for en del gamla 
kulturväxter. Hela området har beskrivits utforligt i en bok av Svalovs fältbiologer med titeln 
”Karatofta en bok om Karatofta-Svenstorp-Hojebacke”.

Friluftslivspotential 
Området har ett mycket hogt värde for friluftslivet och utnyttjas flitigt for promenader främst av 
Svalovsbor. Det har även ett stort värde som undervisningslokal vid naturstudier for skolor i 
Svalov. Området är lättframkomligt och ligger på cykelavstånd från Svalovs centrum.
 
Behov av atgärder 
Området behover betas kontinuerligt och godsling bor undvikas. Granplanteringarna bor inte utokas
och befintliga planteringar bor på sikt overforas till tidigare markanvändning.

Hot mot omradets natur/rekreationsvärden 
Lågt betestryck: Igenväxning på grund av for svagt bete utgor ett visst hot mot delar av området. 


