
Saxån och Braån
Mellan Landskrona och Häljarp flyter Saxån stilla 
och bred fram den sista biten ut i Lundåkrabukten 
och Öresund. Några kilometer uppströms sker sam-
manflödet mellan Saxån och Braån Båda åarna har 
sina källflöden i Eslövs och Svalövs skogsbygder. Åar-
na rinner sedan i huvudsak genom jordbruksmarker 
som här och var kantas av betesmarker.

När det är högt vattenstånd i havet eller mycket vat-
ten i åarna kan det bli stora översvämningar i ådalarna 
ända upp till Asmundtorp och Saxtorp.

Saxån är ett populärt fiskevatten och många sport-
fiskare kantar ån när det är fisketider. För fiskekort 
kontakta Landskrona Sportfiskeklubb www.lskf.nu. 

Anlagda dammar
I samband med att jordbruksmark togs ur bruk an-
lades en ca 4 hektar stor damm vid Klintkärrsvägen. 
Kring dammen betar nu kreatur och bitvis finns en 
fin flora. Dammen med omgivningar hyser ett rikt 
fågelliv året om och är ett populärt utflyktsmål för 
fågelskådare. 

Betesmarker
Uppströms sammanflödet med Braån sträcker sig 
vida betesmarker nästan ända upp till Asmundtorp. 
Nedströms sammanflödet har marken i huvudsak an-
vänts för odling av jordbruksgrödor. Där har nu betet 
återinförts runt våtmarken och nedanför Ågatan. 

Sandmarker
I dagens Skåne finns det ett överflöd av näringsäm-
nen vilket ger en frodig växtlighet där näringskrävan-
de och snabbväxande arter som brännässla, hundkex 
och stora gräs tar över. De djur och växter som klarat 
av att leva på magra marker har nu trängts undan av 
arter som är effektivare på att utnyttja den högre nä-
ringstillgången.

Här och var i Saxtorpsområdet finns områden med 
dessa magra sandmarker kvar där bl a sandödla, lök-
groda, hedblomster, blåmonkar och många fjärilar 
trivs. På några ställen har det iordningställts dam-
mar som ska passa den sällsynta och utrotningsho-
tade lökgrodan som behöver lättgrävd sandmark att 
gömma sig i.



Barnens skog
I början av 1990-talet, då jordbruksmark skulle tas 
ur produktion, anlades en skog vid ån. En ”Barnens 
skog” planterades på den jordbruksmark längs åns 
södra sida där Braån sammanflyter med Saxån. I dag 
är det en riktig skog med både björk, tall och al. 

Lundåkrabukten 
Bortom motorvägens brus i väster kan vi ana Öresund 
och den fågelrika Lundåkrabukten. Bukten sträcker 
sig från Landskronas södra delar långt ner i Kävlinge 
kommun. De grunda bottnarna är viktiga uppväxt-
platser för sundets fiskar. Via Öresunds golfbana kan 
man via en gång (koport) ta sig under motorvägen för 
att få närkontakt med havet och betade strandängar.

Saxån och Braån flyter samman vid 
Häljarp söder om Landskrona. Här 
finns rika tillfällen till naturupplevelser 
och rekreation i Saxåns närhet.  Det 
går att starta vid Fiskestugan vid 
Ågatan och leta sig ner till ån. Där 
följer man en stig uppströms mellan 
ån och nygamla betsmarker. Efter ca 
1 km delar sig stigen, där kan man 
välja att gå upp till Plastgatan och 
civilisationen eller fortsätta vidare 
längs ån. Efter ytterligare ca 600 m 
får man ännu ett val. Antingen går 
man upp längs Klintkärrvägen eller ta 
en tur in i skogen.
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Saxån och Braån rinner genom Eslöv, Kävlinge, Landskrona och Svalövs 
kommuner. Saxån-Braåns vattenvårdskommitté är ett kommunalt sam-
arbetsorgan som arbetar med vatten- och naturvård inom Saxån-Braåns  
360 km2 stora avrinningsområde. Omfattande åtgärder har genomförts 
för att minska övergödningen, gynna den biologiska mångfalden, under-
lätta för närrekreationen och bevara kulturlandskapet.

Brun kärrhök


