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Inledning
På uppdrag av Landskrona kommun (kontaktperson Olle Nordell) har vi satt upp holkar
för fladdermöss längs Braån och Saxån enligt tidigare gjord rekognoscering (bil. 1). Valet
av platser har i första hand styrts av tillgängligheten, dvs det har varit möjligt att ta sig fram
till platsen med bil. Uppsättningen av holkar har därför skett i anslutning till broar. I de fall
där brokonstruktionen inte medgett någon uppsättning har grövre träd intill ån utnyttjats.
I samtliga fall har tillstånd av markägaren erhållits.
Resultat
De lokaler där holkar satt upp finns angivna på bifogad karta (fig. 1) Lokalernas numrering
följder den som gjordes vid rekognosceringen (bil. 1). Holkarna är gjorda av lättbetong
(Ytong) och målade i grönt för att inte synas alltför mycket.
Bro N Tågerup (Braån 1)
Holken är uppsatt i en gammal pil intill den gamla
träbron.

Bro intill Asmundtorps hembygdsgård (Braån 2)
Här finns en rik lövvegetation utefter ån. 2 st. holkar
har satt upp på ena brofundamentet
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Bro S Värmö (Braån 6)
3 st. holkar har satts upp på fundamentet till den
gamla träbron genom att utnyttja springor mellan
stenblocken.

Bro intill Nygård N Teckomatorp (Braån 8)
Det var möjligt att fästa endast en holk under den
moderna betongbron genom att utnyttja en fals mellan blocken.
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Bro N Norra Skrävlinge (Braån 9)
Brokonstruktionen medgav ingen uppsättning av holkar varför vi valde att sätta upp 2 st. holkar i en gammal pil intill ån väster om bron.

Gissleberga kvarn (Saxån 5)
En rik lövvegetation omgärdar ån intill kvarnen.
Dessutom finns här en gammal stenvalvsbro intill
den nyare betongbron. Fogarna i den gamla bron är
dock igenmurade som förstärkning.
4 st. holkar sattes upp på platsen, 2 st. på den
gamla bron och 2 st. i intillväxande träd utefter ån.
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Trollenäs slott (Saxån 12)
Den rika lövvegetationen utefter Saxån vid Trollenäs
utgör en bra miljö för fladdermöss.
2 st. holkar sattes upp i träd intill fotbollsplanen
(Trollevallen) väster om slottet samt 2 st. holkar norr
om godskontoret öster om slottet.

Läppan, Trolleholm (Saxån 17)
Avsikten från början var att sätta upp holkarna i
grövre träd men då vi inte erhöll tillstånd att spika
(aluminiumspik) i träden fick vi tillåtelse att sätta upp
ett par holkar på den gamla kvarnen. Ytterligare en
holk sattes upp under en gammal träbro.
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