Trollestigen

Trollestigen ligger ca 4 km nordväst om Eslövs tätort.
Stigen leder fram genom ett naturskönt område vid
Trollenäs slott och utmed Saxåns meandrande lopp.
Den har anlagts för att göra området mer tillgängligt.
Som längst är den 3,5 km (Trollestigen). En ”genväg”
gör att man kan variera sig på sin vandring. Om
man bara går söder om ån, utan att gå in i Gullarp
(Saxåöglan) blir turen ca 2,5 km och går man bara
runt Gullarps by (Gullarpssvängen) blir det 1,2 km.

Trollenäs slott

Trollenäs omnämns redan år 1559. Då hette det
Näs, precis som byn. Vid 1700-talets slut fick slottet
sitt nuvarande namn. Slottets utformning som
franskinspirerat renässansslott fick det i slutet av
1800-talet. Trollenäs slott hålls öppet för allmänheten.
I slottets inre erbjuds guidade visningar av bl a praktvåningen. (Lokalen kan hyras för konferenser eller
evenemang.)
På en av slottets tegelväggar finns bilden av ett
halshugget troll infällt. Detta är Trolleättens vapen.
Enligt en gammal sägen mötte släktens anfader ett
troll, på sin väg till kyrkan. Han råkade i strid med
trollet och högg huvudet av det med sitt svärd. Han
tog därefter namnet släktnamnet Trolle och som
släktvapen det halshuggna trollet.

Intill slottet ligger en liten medeltidskyrka med
intressanta kalkmålningar, från 1100-talet. Till
slottet hör också en nyligen renoverad byggnad, som
på 1700-talet var bränneri. Här är det nu Café med
servering och utställningar av olika hantverksföremål.
Även i slottets Smedja och i Grindstugan vid vägen
hålls utställningar och försäljning av hantverksföremål
och konst.

Saxån är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag
p g a sitt meandrande förlopp och som viktig vandringsled för havsöring. I ån finns dessutom t ex
grönling och sandkrypare men också den hotade
arten tjockskalig målarmussla.

Saxån

Saxån har sin källa norr om Farstorp i Svalövs
kommun. Ån har till delar kvar sitt naturliga förlopp,
och ringlar sig fram genom betes- och skogsmarker.
I de omgivande fuktiga lövskogarna vid slottet finns
dock korvsjöar skapade efter att ån rätats.
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Grönling och tjockskalig målarmussla

Naturen

Skogen i området har utvecklats fritt under många år
och ådalen ger ett skyddat läge vilket gör att man får
en känsla av vild natur trots att man bara befinner sig
4 km från Eslövs tätort.
I dalgången finns frodiga lövskogar där marken på
våren är gul och vit av svalört och vitsippor. Invid ån
växer rikligt med pestskråp. De vanligaste trädslagen
är ask, al och olika pilarter. Här har vuxit rikligt
med alm men de flesta är nu döda eller döende p g a
almsjuka.
Flera av de fallna träden är mossbevuxna och i olika
förmultningsstadier. Detta tillsammans med den
frodiga växtligheten gör att skogen upplevs som
trolsk.

Trollestigen ligger ca 4 km nordväst
om Eslövs tätort och är ett naturskönt
område utmed Saxåns slingrande
lopp. Centralt i området ligger Trollenäs slott med sin slottspark. Området
nås enkelt via väg 17 och goda parkeringsmöjligheter finns i anslutning
till slottet.

Fågellivet är rikt, framför allt av småfågel och har man
tur kan man se kungsfiskare. På betesmarkerna kring
ån betar hästar och kor. Markernas läge och deras
varierade topografi gör att de utgör ett tilltalande
inslag i landskapet.

Saxån och Braån rinner genom Eslöv, Kävlinge, Landskrona och Svalövs
kommuner. Saxån-Braåns vattenvårdskommitté är ett kommunalt samarbetsorgan 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, underlätta för närrekreationen och bevara kulturlandskapet.
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