
Råån 
- vår å!

Besök Råån!

1. Rååns dalgång. Mellan
Gantofta och Raus kyrka finns 
vandringsstigar på båda sidor 
om ån. Det går att vandra 
ända ner till Råå! På vägen 
passerar man flera anlagda 
våtmarker.

2. Bulls måse. Den största anlagda våt-
marken i avrinningsområdet. Ett paradis 
för fågelskådare!

Kartor och vägbeskrivningar 
på www.raan.se.

3. Borgens naturreservat och våtmarkerna 
vid Ormastorp. Vackra vandringsstigar längs 
Råån i Borgens naturreservat. De nås genom 
att gå ner till ån vid pågatågsstationen i 
Vallåkra alt starta vid Wallåkra Stenkärlsfabrik. 
De anlagda dammarna i Ormastorp nås från 
p-platsen längs Bältebergavägen. De tar emot 
dräneringsvatten från rör och vatten från ån.

5. Naturpunkt Vattenvård. Restaurerade 
å-sträckor, forskningsvåtmarker, , hästskovåt-
marker mm. Stigen börjar vid cykelvägen utmed 
Fältarpsvägen mitt emot Ljusekulla.

4. Våtmarken Vasatorp i naturreservatet 
Bruces skog. Många fina naturstigar i området.

    

Rååns Vattenråd, www.raan.se
Rååns Fiskevårdsområde, www.rfvo.se

Informationen framtagen av Miljöförvaltningen i  Helsingborg 
i samarbete med Rååns Vattenråd.  Reviderad och omarbetad 
2016 av Ingegerd  Ljungblom, Natur i fokus. Karta besöksmål 
gjord av Linda Axelsson,  historiska kartor, illustrationer och 
foton  Ingegerd Ljungblom.  

      
Undvik kemiska bekämpningsmedel! 
Hushållens användning är stor och ett 
problem för vattendragen.

Vattna inte med vatten från ån under 
torrperioder. Lågt vattenstånd är stressande 
för livet i ån!

Tvätta bilen på biltvätt istället för på    
gatan! Tvättvattnet leds helt orenat direkt 
ut i ån!

Ta med skräpet hem såklart - 
och terrängkör inte med fordon!

Bidra till en levande å!

Mer information:

Råån är en stor tillgång för bygden. I den vackra 
dalgången kan man lyssna på fågelsång, fiska, 
vandra eller njuta av en picknick i det gröna. Ån 
hyser ett rikt växt- och djurliv och Rååns dalgång 
är både naturreservat och Natura 2000 område.  

Rååns Vattenråd



Rååns avrinningsområde sträcker sig över fyra 
kommuner - Helsingborg, Landskrona, Svalöv 
och Bjuv. Tre fjärdedelar av avrinningsområdet 
är åkermark. Den biologiska mångfalden, med 
ett sjuttiotal hotade arter, hittas huvudsakligen i 
den kraftigt markerade dalgången. Dalgången har 
troligtvis skapats av en stor isälv vid den senaste 
 inlandsisens avsmältning. 

De naturligt bördiga jordarna tillsammans med 
gödning och bekämpningsmedel från det   intensiva 
jordbruket, luftföroreningar,  industrier och avlopp 
påverkar vattenkvaliteten och gör Råån till en 
näringsrik å.

I mitten av 1800-talet började Råån dikas ut för 
att vinna åkermark. Stora delar av åns slingrande 
lopp har också rätats. Nu återstår bara hälften av 
vattendragets längd och bara några procent av de 
ursprungliga våtmarkerna. 

Utdikningen och uträtningen av vattendraget har 
minskat den naturliga reningen som sker när vattnet 
stannar upp i landskapet. Vid torka finns heller 
ingen buffert av vatten i landskapet som håller uppe 
och fyller på vattennivån i ån. Bevattningsuttag kan 
ytterligare sänka vattennivån och i kombination med 
utsläpp skada  djurlivet i ån allvarligt. Risken för 
översvämningar ökar när landskapet inte har plats 
att hålla mera vatten. 

Arter som är beroende av åar, våtmarker och 
 översvämningsmark har minskat. Stora  mängder 
näring följer med å-vattnet ut i Öresund där de bidrar 
till övergödningen.  Även många  grävda brunnar har 
höga kvävehalter och rester av bekämpningsmedel. 

Stort engagemang för vattenvårdande 
åtgärder
Stora insatser för Råån har gjorts av såväl allmänhet, 
företag som myndigheter. 

Rååns Vattenråd är ett samarbete mellan  kommunerna 
i avrinningsområdet, industrier, markägare, vatten-
regleringsföretag och  övriga som är beroende av 
Råån. Sedan början av 1990-talet har Vattenrådet och 
Helsingborgs stad anlagt ett 60-tal dammar längs ån. 
De ökar den biologiska mångfalden, renar vattnet och 
fungerar som vattenmagasin vid stor nederbörd och 
torka. 

Råån efter Skånska rekognoseringskartan 1812-1820.

Råån efter Lantmäteriets terrängkarta 2011.

vattenmagasin vid stor nederbörd och torka. 
Skyddszoner och tvåstegsdiken har anlagts. På 
många fält etableras fångrödor som är en effektiv 
åtgärd för att minska näringstransport.

Traditionellt dike t v. Tvåstegsdike t h där vattnet kan 
svämma över vid högflöde. Växter får också mer ljus och 
fäste. vilket ökar den biologiska mångfalden och reningen 
av vattnet.

  
Rååns Fiskevårdsområde gör ett gediget arbete 
med åtgärder för fisken i ån genom att ta bort 
vandringshinder och utföra biotopåtgärder som 
utläggning av lekgrus mm. I ån finns öring, gädda, 
abborre, id, mört, småspigg, nejonöga, ål samt den 
sällsynta grönlingen. Läs mera om regler kring fiske 
på www.rfvo.se. Andra intressanta arter är större 
vattensalamander, strömstare och kungsfiskare.

Information
Vattenrådet satsar stort på att öka kunskapen om 
ån.  Detta är av stort värde för att öka förståelsen 
för varför åtgärder görs och engagemanget 
och  intresset för ån. Förutom vandringar för 
allmänheten får hälften av grundskole-eleverna i 
 avrinningsområdet någon gång delta i en guidad 
exkursion om ån. På www.raan.se hittas ett 
pedagogiskt material om ån. 

Bulls måse - den största anlagda våtmarken i Rååns 
avrinningsområde. Den är på 17 ha och är värdefull för 
den biologiska mångfalden och reningen av ån. 

En besökande grupp undersöker livet i en anlagd damm i 
Vallåkra.

Råån - en näringsrik å i jordbrukslandskap


