
Dösjebro
Dösjebro är ett ganska ungt samhälle utmed Saxåns 
slingrande sträckning i norra delen av Kävlinge kom-
mun. Även om samhället är förhållandevis ungt vitt-
nar de många kulturlämningarna om att platsen varit 
bebodd under lång tid. Namnet Dösjebro härstam-
mar från ”Dysie bro” som är den gamla landsvägsbron 
över Välabäcken som forntida benämndes ”Dysia”.

Saxån
Tillsammans med dalgången och Välabäckens anslut-
ning bildar Saxån ett vackert och sammanhängande 
naturområde med omväxlande miljöer i form av skog, 
betesmarker och ängar. Äldre tiders brukande av mar-
kerna lever i någon mån kvar på de betesmarker och 
ängar som finns inom området. Saxån är själva livs-
nerven i naturområdet och utgör en sammanhållande 
länk mellan de östra och västra delarna.

Åns fluktuerande vattenstånd och opåverkade lopp 
har genom århundraden skapat goda förutsättning-
ar för ett rikt biologiskt i liv. Sällsynta fiskarter som 
grönling och sandkrypare förekommer t ex i åns vat-
tensystem. Likaså är många insektsarter beroende av 
tillgången till vatten. Trollsländor lägger t ex sina ägg 
i vattenmiljöer och tillbringar efter kläckning hela sitt 
larvstadium i vatten. Saxån och dess dalgång är fina 
miljöer att företa trollsländeexkursioner i.

Skogarna
I de västra delarna av naturområdet finns intressan-
ta skogspartier. En väl uppvuxen tallskog övergår så 
småningom i en vacker ädellövskogsplantering som i 
framtiden kommer att bli en mycket fin ekskog.

Nyligen gjorda gallringar har genomförts för att gyn-
na utvecklingen av grövre ek som utgör en bra miljö 
för t ex många hotade insektsarter.

Betesmarkerna
Norr om banvallen, d v s gång-/cykelvägen mot 
Kvärlöv, ligger två betesmarker på respektive sida av 
Saxån. Det södra området är en fårbetad friskäng som 
är tämligen högvuxen. I betesmarken finns en liten 
våtmark med riklig vattenvegetation.

På norra sidan om ån ligger en stor betesmark tidigare 
betad av nötkreatur. Dess gräns mot Saxån utgörs av 
en väl uppvuxen träd- och buskridå med stort värde 
för fågellivet. I betesmarkens sydöstra del finns två 
fina våtmarker med bl a ett rikt insektsliv.
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Ängarna
I de västra delarna av naturområdet breder ängsmar-
kerna ut sig. Vissa delar av ängarna ligger på mark 
som tidigare var en gammal soptipp. När tippen av-
vecklades lät man naturen återta området.

Ängarna varierar i fuktighet från s k fuktängar till 
torrängar vilket återspeglas i de växter som finns här. 
Floran är artrik men dess sammansättning signalerar 
också om behovet av kontinuerlig skötsel t ex genom 
traditionell slåtter.

Äldre fynduppgifter skvallrar om 
botaniska rariteter som backsippa, 
smörboll (se illustration till höger) 
och Jungfru Marie nycklar, arter 
som vi på senare tider inte återfunnit 
men som vi i framtiden hoppas kan 
återkomma med hjälp av lämpliga 
skötselinsatser. På området nord-
väst om Tallgården finns en intres-
sant torräng med bl a större bestånd 
av hedblomster. Under 2010/2011 
kommer det vidtas åtgärder för att 
gynna floran på detta område.

Rekreation
Dösjebro byalag klipper gångarna i området vilket 
inbjuder till trevliga promenader på ett omfattande 
och välskött stigsystem. Alla är välkomna att besöka 
området men håll gärna hundar kopplade.

NATUROMRÅDET
DÖSJEBRO

Naturområdet Dösjebro ligger 
i anslutning till Dösjebro tätort 
och på kort gångavstånd från 
pågatågsstationen eller parkeringen 
vid Folkets hus. Naturen kring 
Dösjebro utgörs till stora delar av 
Saxåns vackra meandrande sträckning 
som fortfarande tar sig fram i sin mer 
eller mindre ursprungliga fåra, en 
företeelse som är ovanlig i dag.

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.
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