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Var: Vandring längs med Kävlingeån i Örtofta by. Se bifogad karta. 

 

Syfte med dagens möte och vandring är att gå igenom, på plats, byalagets projektidé och se 

vad som behövs göras för att detta ska kunna förverkligas. Flertalet möten har redan tidigare 

ägt rum i denna fråga, både på plats och i kommunens lokaler. Detta är ett uppföljande möte 

inför ansökan om Leader medel för förstudie.  

Vi ser detta som ett gemensamt projekt, Örtoftabygdens byalag och Eslövs kommun, för att 

skapa ett attraktivt rekreationsområde. Under vandringen kommer vi överens om vad som 

bör göras för att tillgängliggöra Kävlingån för besökare av detta rekreationsområde, både 

inom kort och på längre sikt. En del arbete kan starta ganska omgående medan andra partier 

behöver mer omfattande insatser som vi bestämmer oss för att avvakta med.  

Efter denna vandring är vi överens om att kommunen undersöker enligt bifogade 

anteckningar och karta, vad som kan ske redan nu. Matilda återkommer till Annika angående 

klippningar etc. Örtoftabygdens byalag återkopplar till kommunen när Förstudien är klar. Vi 

kommer då att ha nytt möte. 

 

Text till kartan: 

1) På detta område klipper kommunen sedan tidigare en gångstig, genom högt 

nässelparti. Vi är överens om att det behöver klippas mer ner mot vattnet. Under 

nässelsäsong växer de sig manshöga och skymmer all sikt. Där finns idag även 

mängder av annat sly som behöver klippas. Kan kommunen göra detta 

återkommande under säsong? Anna-Karin betonar att det bör vara med upptag för 

att undvika övergödning i området. Matilda undersöker med entreprenör och 

återkommer.  



2) Stort ängsparti med kullar. Idag är området under vår, sommar och höst helt 

otillgängligt pga hög nässelväxtlighet. För flertalet år sedan klipptes detta område 

flera gånger per säsong och var då ett omtyckt grönområde av de boende. Matilda 

undersöker om kommunen skulle kunna återuppta klippning. Även här kan det 

behöva klippas med upptag. 

3) Parti där gångvägen svänger något från vattnet, flertalet träd ner mot ån. Gruppens 

bedömning att detta område kan se ut som det gör idag, ger variation. Kommunen 

kan bara behöva se över så att inga farliga döda grenar hänger ut över gångstig. 

4) Här är idag fint klippt ner mot ån, vilket ger fin utsikt. Fortsätta befintlig klippning av 

detta området, även runt lekplatsen. Matilda föreslår att plantera träd vid lekplatsen. 

Dels för skugga och dels för uppsugning av fukta, marken är periodvis mycket blöt. 

Byalaget är mycket positiv till detta förslag. Matilda ansvarar för att detta genomförs. 

5) Här bör gångstigen klippas runt om elledning, således svänga upp en aning med 

klippning. Här kan kommunen redan idag fortsätta med den klippning som sker. 

6) Här finns idag en kompost. Kommunen kommer att informera boende om att detta 

inte är tillåtet. Byalaget informerar också om detta i samband med informationen 

kring detta projekt. Kan kommunen ta bort denna och ytterligare en kompost, se 

punkt 7? Idag finns här ett större träd med döda grenar. Dessa behöver tas bort då 

de ligger över en mindre gångväg ner mot vattnet. Kommunen ombesörjer detta. 

7) En lite större öppen gröning. Byalaget och kommunen är överens om att detta kan 

fortsätta klippas på detta sätt. Idag klipps detta av boenden i närheten. Matilda och 

Lone ska träffas tillsammans med andra boenden som också klipper och gå igenom 

vem som klipper vad och hur det ska klippas. Stenar som idag skiljer två gräsområden 

åt i detta område ska flyttas till avgränsningen mot P-platsen , kommunen flyttar 

dessa när pågående vägarbete är klart. Idag kör fordon ner med båtar genom känslig 

och blöt mark. Detta skadar mark och växtlighet. Tanken är att stenarna ska hindra 

från detta. Här finns också idag ett antal bryggor och båtar, området är tagit i 

besittning för många år sedan. Problem idag med övergivna båtar som skräpar ner 

och inbjuder till att de blir sopkärl. Matilda undersöker med gatuchefen hur man kan 

åtgärda detta. Frågan är om båtplatsen skulle kunna flyttas? Det finns idag en nedfart 

för i och upptagning av båtar, vid Brovägen.  

8) Här finns ytterligare en kompost, se under punkt 6. Skulle det kunna finnas en tillåten 

bykompost på kommunens mark? Var i så fall? Här är också helt igenväxt av buskage 

och sly. Om komposten kom bort skulle gångstigen kunna gå här och man kan klippa 

buskage och sly ner mot vattnet.  

9) I hela detta område behöver det klippas en gångstig genom befintlig växtlighet. 

Mycket sly och nässlor som behöver klippas. Men även en del träd som behöver tas 

ner. Andra träd behöver beskäras då de har farliga lösa grenar. Fortsatt klippning, 

med upptag, som det sker idag runt fotbollsplanerna. Detta är idag en populär 

gångstig. 



10) Här börjar den riktigt blöta marken. Planeringen enligt projektidén är att här ska 

läggas spång för att möjliggöra att man kan gå i detta område. Ingen klippning 

planeras. Däremot har flera träd vält och några almar är sjuka. Behöver de sjuka 

träden tas ner? Kommunen undersöker detta samt ev. återplanering av nya träd. 

Några riktigt stora rotvältor och fallna träd finns längs med den tänka sträckan. 

Förstudien och ev. markentreprenör längre fram får ta fram förslag på om dessa kan 

behållas eller om de ska tas bort och i så fall hur? Längre fram helt igenväxt med lågt 

växande träd och mindre fåror av vatten. Här behövs det klippas ner och anläggas 

mindre gångbro. Får ingå i förstudien. Kan klippning ske idag så att man redan detta 

året kan gå den tänkta stigen i sin helhet? 

11) Här ska stigen svänga upp genom en dunge av träd, mellan reningsverk och 

bostadshus. Här behöver slyas av och klippas ner nässlor. Området är helt igenväxt 

under stora delar av året. Här behöver också tas ner träd för att gångstig kan 

möjliggöras. Samt se över så att resterande träd är friska och inte farliga grenar 

hänger löst. Kommunen undersöker vad som kan åtgärdas redan nu och 

återkommer.  

 

/ Vid pennan Annika Nilsson och vid ritningen Lone Mathiasson 

 

 

 

  



 


