
 

 

Biotopkartering av Ståstorpsån år 2013 
 

 

Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder 

 
 
 
Marika Stenberg och Kajsa Åbjörnsson, 2013 
På uppdrag av Trelleborgs kommun 



2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel:  Biotopkartering av Ståstorpsån - Naturvärden och 
behov av restaureringsåtgärder  

Beställare:  Trelleborgs kommun 
Författare:  Marika Stenberg och Kajsa Åbjörnsson, Ekoll AB 
Foto:  Samtliga foto är tagna av Ekoll AB, 2013 
Omslag:  Ståstorpsån, strax öster om Ståstorp



3 
 

 

Innehållsförteckning 
Inledning...........................................................................................................5	  

Syfte .............................................................................................................................5	  

Områdesbeskrivning .................................................................................................5	  

Det naturliga vattendraget ........................................................................................7	  

Metoder och beräkningar...............................................................................9	  
Fjärranalys och kartstudier .....................................................................................11	  

Fältkartering..............................................................................................................12	  

Dataläggning och digitalisering..............................................................................12	  

Beräkningar ...............................................................................................................12	  

Resultat ...........................................................................................................15	  
Omgivning ................................................................................................................16	  

Närmiljö ....................................................................................................................16	  

Diskussion ......................................................................................................29	  
Åtgärdsförslag ................................................................................................32	  
Referenser.......................................................................................................40	  
Bilaga 1. Ordlista ...........................................................................................41	  
 
 
Kartbilagor 
Bilaga 2. Strandbiotoper 
Bilaga 3. Skyddszon och skuggning 
Bilaga 4. Rensning, bottensubstrat och strömförhållande 
Bilaga 5. Öringbiotoper 
Bilaga 6. Vägar och markvägar 
Bilaga 7. Nyckelbiotoper 



4 
 

Sammanfattning 

Biotopkartering är en standardiserad metodik för att beskriva naturvärden och hot 
mot dessa i ett vattendrag med omgivning. I juni 2013 karterades Ståstorpsån (Trel-
leborgs kommun). Ån rinner genom jordbrukslandskap och Trelleborgs stad. 
 
Ståstorpsån med omgivning har ett fåtal områden med höga naturvärden. Dessa be-
står framför allt av småvatten i anslutning till vattendraget. Åtta av dessa räknas som 
nyckelbiotop. Åmossarna i norra delen av ån har höga naturvärden. Det finns även 
ett par dammar i parkmiljö inne i Trelleborg som kan ha höga naturvärden. Annars är 
större delen av ån rätad eller hårt rensad, vilket resulterat i ökad näringsbelastning på 
havet, ökad erosion av åns slänter, homogent bottensubstrat med få livsmiljöer och 
liten variation i strömförhållande.  
 
Ståstorpsåns omgivning och närmiljö domineras av åkermark. Tyvärr är större delen 
av åkermarken i närmiljön produktionsåker vilket innebär att näringsbelastningen på 
vattendraget är hög. Det finns dock tillfredställande skyddszoner längs stora delar av 
ån. Vattendraget saknar i stort beskuggning vilket missgynnar såväl vatten- som land-
levande organismer varför trädplantering är en lämplig åtgärd. Andra åtgärder som 
kan förbättra statusen i vattendraget är t ex förbättring av bottensubstrat (tillföra 
grus, sten och block) samt en höjning av åfårans botten. Eftersom hela ån är rak kan 
två-stegsbreddning och återmeandring vara lämpligt på flertalet sträckor. För att 
minska närsaltstransporten till havet föreslås även anläggning av våtmarker. 
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Inledning 
Ståstorpsån biotopkarterades under juni 2013 (figur 1, bilaga 2). Biotopkartering är 
en standardiserad metodik för att beskriva naturvärden och hot mot dessa i ett vat-
tendrag med omgivning. Kunskapen om enskilda vattendrag är ofta begränsad och 
en biotopkartering ger ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund vid framtagande 
av bevarandeplaner för värdefulla områden, åtgärdsförslag för påverkade områden, 
fiskevårdsplaner m.m. för det specifika vattendraget.  
 
 
Syfte 
Biotopkarteringen genomfördes i syfte att: 

• få ett övergripande kunskapsunderlag gällande Ståstorpsån 
• ta fram specifika åtgärdsförslag som gynnar biologisk mångfald samt närre-

kreation 
 
 
Områdesbeskrivning 
Ståstorpsån har sin sträckning inom Trelleborgs kommun. Ån rinner i huvudsak ge-
nom jordbrukslandskap och genom Trelleborg innan mynningen i havet (figur 1). 
Avrinningsområdet är ca 36 km2 stort. Fallhöjden är liten, endast 31 meter från källan 
till mynningen i havet (0,23 %).  
 
I den översta delen av Ståstorpsån finns Åmossarna (foto 1). Dessa består av är ett 
pärlband av småsjöar som ligger i och i anslutning till Ståstorpsån. Åmossarna ligger i 
ett landskap med dödisgropar. Enligt den Skånska rekognosceringskartan från 1810-
1812 var bestod Åmossarna av ett fuktområde (myrmarker), men genom torvbryt-
ning har sjöarnas vattenyta efterhand blivit större. På Generalstabskartan från 1864 
var sjöarnas yta motsvarande vad de är i dag. Området har höga geovetenskapliga, 
landskapsmorfologiska och ornitologiska värden.  

 
Foto 1. En av småsjöarna i Åmossarna. 
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Vattendraget är ett typiskt påverkat vattendrag där största delen är rätad och/eller 
rensad, kantzoner saknar träd och buskar och näringsbelastningen är hög från omgi-
vande jordbruksmark.  
 
Ån är inte klassad som vattenförekomst utan enbart som rinnsträcka (EUID 
NW614434-133107, VISS). Därför är statusen i ån inte klassad enligt vattendirekti-
vet. Det har dock tagits en del vattenprover vid mynningen i havet och 
statusklassningen beräknat på dessa mätningar visar på dålig status (beräknat på års-
medelvärden från 2008 och 2010). Vi har även räknat på modellerade värden från 
SMHI (www.vattenweb.smhi.se). De modellerade värden korresponderar väl med 
uppmätta värden vid mynningen i havet och statusklassning med månadsmedelvär-
den från 1999-2011 visar också på dålig status. Fosforvärdena behöver minska till 
under 30 µg/l (från nuvarande 115 µg/l) för att uppnå god status. Ståstorpsån har 
något högre totalfosforvärden än intilliggande Albäcken. Uppmätt medelvärde för 
kväve är mycket högt, 7,3 mg/l (enligt modellerade data från SMHI, månadsmedel-
värden från 1999-2011) och för att nå god status måste både fosfor och kväve 
minska.  
 
Under hösten 2012 togs bottenfaunaprover på två lokaler i Ståstorpsån (Stenberg 
mfl). Statusklassning enligt dessa visar på god status (ASPT-index). ASPT-index tar 
inte hänsyn till antal individ per art (d v s om någon art dominerar) och diversitetsin-
dex visar på låg diversitet.  
 
Det har även utförts elfisken i ån (tabell 1). Det förekommer öring i Ståstorpsån. 
 
Tabell 1. Sammanställning av elfisken utförda i Ståstorpsån (uttag från VISS). 
Datum Lokal X-

koord 
Y-
koord 

Antal 
laxfis-

kar/100
m2 

Arter 

991026 Hallabacken 614232 133008 26,6 öring, mört, småspigg 
991026 Prästahejdan 614275 132999 78,9 öring, småspigg, storspigg, ål 

020827 Prästahejdan 614275 132999 67,7 öring, småspigg, storspigg, ål, mört,  
signalkräfta 

020827 V Vemmerlöv 614588 133156 145,1 öring, småspigg, ål, mört 
121018 Prästahejdan 614275 132999 9,1 öring, småspigg, ål, signalkräfta 

121018 Tågarp 614425 132980 9,7 öring, storspigg, småspigg, mört, benlö-
ja, ål, signalkräfta 

121018 V Vemmerlöv 614588 133156 9,6 öring, småspigg, mört, signalkräfta 
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Figur 1. Karta över Ståstorpsåns avrinningsområde (svart linje) samt biotopkarterad sträcka (blå linje). 
 
 
 

Det naturliga vattendraget 
För att kunna använda det material som samlas in i en biotopkartering för att upprät-
ta t.ex. bevarandeplaner eller föreslå åtgärder krävs kunskap om de biologiska, 
kemiska och fysikaliska faktorer som formar ett vattendrag och påverkar dess funk-
tion.  
Ett naturligt vattendrag är ett dynamiskt ekosystem med många funktioner (tabell 1). 
Ett naturligt vattendrag transporterar vatten och sediment, lagrar överflödigt vatten 
temporärt (vid högflöden), fyller på grundvattenförrådet, renar vattnet på näring, till-
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handahåller livsmiljöer för en mångfald av växt- och djurarter m.m. Vattendraget är i 
sitt naturliga tillstånd i dynamisk jämvikt vilket t.ex. innebär att mängden vatten eller 
sediment som levereras till åfåran från avrinningsområdet är, i ett långtidsperspektiv, 
i balans med vattendragets kapacitet att transportera och göra sig av med vatt-
net/sedimentet. Det råder även en balans mellan organismsamhällena i vattendraget 
och de biokemiska processer som återvinner näringsämnen ur naturliga ”förore-
ningskällor” såsom löv, vilket renar vattnet. Vattendraget har naturliga variationer i 
vattennivåer och flöden. Botten har varierande djup och substrat där finare botten-
material sedimenterar i lugnflytande höljor medan hårdare bottenmaterial finns på 
grundare, mer strömmande partier. Det naturliga vattendraget tenderar att sköta sig 
själv. Det krävs även en naturlig omgivning för ett naturligt vattendrag. Strandzonen 
kan betraktas som en del av vattendraget eftersom det finns många ekologiska sam-
band mellan dessa. Träd, buskar och övrig vegetation i strandzonen filtrerar och 
fångar sediment, näring och gifter som annars hade nått vattendraget. Träd skuggar 
vattnet och håller vattentemperaturen nere, vilket ökar syrgasnivåerna, vilka i sin tur 
är viktiga för fisk och annat liv i vattnet. Skuggning kontrollerar även algtillväxten. 
Omgivningen bidrar med organiskt material som t.ex. löv vilket är en av de viktigaste 
primära födoresurserna i vattendraget. Löv och grenar skapar även fler livsmiljöer i 
vattnet. Genom återkommande översvämningar skapas en fuktig strandzon vilket ger 
en variationsrik miljö med goda förutsättningar för biologisk mångfald. Ett naturligt 
vattendrag är mer eller mindre opåverkat av människan, vilket är sällsynt idag.  
 
 
Människans påverkan 
I sin strävan efter lönsamt jord- och skogsbruk har vattendrag rätats, rensats, fördju-
pats, kulverterats och invallats för att leda bort vattnet på snabbast möjliga sätt. Vid 
och efter regnfall samt vid snösmältning når ytvattnet som rinner från land till slut 
vattendraget vilket då når en flödestopp innan det sjunker tillbaka. Allteftersom 
markanvändningen ändras från naturlig till jordbruk eller annan artificiell användning 
ökar flödet, flödestopparnas höjd samt mängden vatten. Vattnet i ån stiger högre, 
flödet blir snabbare och flödestopparna nås snabbare än under naturliga förhållan-
den. Detta beror bl.a. på en ökning av vattentäta, hårdgjorda ytor såsom vägar, 
parkeringsplatser, tak osv. Hårdgjorda ytor reducerar möjligheterna för vattnet att in-
filtrera marken och ändrar ytavrinningsmönstret. Människans aktiviteter ökar även 
erosionen, tillför föroreningar som bekämpningsmedel och gödningsmedel, minskar 
tillförseln av löv och andra födoresurser till vattendraget. Vattendraget växer igen 
p.g.a. ökad näringsbelastning och minskad beskuggning vilket motverkar det grund-
läggande syftet med dikningen, att föra bort vattnet så snabbt som möjligt. De flesta 
vattendrag är även fragmenterade av t.ex. vägar och kvarndammar vilka kan utgöra 
vandringshinder för fisk och bottenfauna (tabell 2). 
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Tabell 2. Jämförelse mellan naturliga och påverkade vatten (modifierad från WWF Information 2011) 
 Naturliga vatten Påverkade vatten 
Vattenflöde, vattennivåer Naturligt varierande flöden 

med återkommande över-
svämningar. 

Ökade flöden, flödestoppar, 
och vattenmängd som når 
vattendraget. 

   
Vattenfåra Slingrande eller meandrande. 

Enstaka naturliga vandrings-
hinder. 

Ofta rätad och rensad på vege-
tation, sten/block och död ved. 
Konstruerade vandringshinder 
såsom dämmen/dammar. 

   
Botten Varierande med strömsträckor 

och höljor, samt med sand, 
grus, sten och block. 

Ofta finare bottensubstrat pga 
rensningar. Mindre vegetation 
direkt efter rensning vid senare 
stadium igenvuxen. Ofta igen-
slammad. 

   
Död ved Mycket. Saknas ofta helt eller finns i li-

ten mängd. 
   
Trädbevuxen kantzon Oftast. Ofta lövdominerad. Saknas ofta. 
   
Vattenkvalitet Inga föroreningar. Förorenat (övergödning, gifter, 

försurning). 
   
Djur- och växter Hög biologisk mångfald, 

många arter. 
Låg biologisk mångfald, få arter 
men ofta hög biomassa. 

   
Avrinningsområdet Stor variation i trädslag, ofta 

stort inslag av lövträd. Stort in-
slag av våtmarker.  

Ofta karaktär av monokultur. 
Omfattande vägsystem. Diken. 

 
 
 

Metoder och beräkningar 
Biotopkarteringen utfördes enligt metodik framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings 
län (Halldén m.fl. 2000). Vid biotopkartering av vattendrag enligt denna modell delas 
arbetet in i 4 olika steg:  
 
Steg 1: Fjärranalys och kartstudier 
Innan själva karteringen påbörjas kan förberedande fjärranalys och kartstudier göras. 
Vattendragets närmiljö och omgivning kan preliminärt sträckavgränsas med hjälp av 
flygbildstolkning. Även underlagsmaterial i form av kartor och flygbilder tas fram 
över vattendraget. På kartan/flygbilden markeras åfåran samt närmiljön och omgiv-
ningen. Kartan används sedan vid själva fältkarteringen till att följa samt notera 
sträckor m.m.   
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Steg 2: Fältkartering 
Vattendraget vandras i uppströms riktning, dvs från mynningen mot källan. Under 
vandringen bedömer man vattenbiotopen och omgivningens tillstånd. Fem olika pro-
tokoll (A-E) används under vandringen (figur 2).  
 
Protokoll A: Beskrivning av vattenbiotopen vad gäller t.ex. bottensubstrat, vattenhas-
tighet, vegetationstäckning och beskuggning. När vattenhastigheten eller 
bottensubstratet ändras börjar man på ett nytt A-protokoll, dvs en ny sträcka. En bi-
otopkartering i ett naturligt vattendrag resulterar sålunda i ett stort antal A-protokoll.  
 
Protokoll B: Beskrivning av närmiljön (0-30 m) samt omgivningen (30-200 m) på var-
dera sidan av vattendraget. Markanvändning, vattennära zon m.m. noteras på detta 
protokoll. Skyddszoner dokumenteras där närmiljön utgörs av exploaterad mark, dvs 
kalhygge, produktionsskog, åker eller artificiell mark. På detta protokoll sträckavgrän-
sar man när markanvändningen förändras. 
 
Protokoll C: Notering av tillrinnande vattendrag, öppna diken och täckdiken. Här be-
skrivs även djup och flöde samt vilken påverkansgrad vattendraget/diket bedöms ha 
på det vattendrag man karterar.  
 
Protokoll D: Vandringshinder i vattendraget. Här beskriver man hindret i detalj och 
bedömer bl.a. passerbarhet för öring och mört. Dessa arter har olika förutsättningar 
för att passera hinder i vattendraget, öring (representerar laxfiskar) kan till skillnad 
från mört (representerar övriga fiskar) hoppa över hinder om det inte är för högt och 
är dessutom mer uthålliga simmare.  
 
Protokoll E: Notering av vägar som korsar vattendraget där man bl.a. bedömer pas-
serbarhet för utter. 
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Figur 2. De olika miljöerna som beskrivs i en biotopkartering. I protokoll A beskrivs vattenmiljön, i 
protokoll B närmiljön (0-30 m) och omgivningen (30-200 m), i protokoll C tillrinnande diken och vat-
tendrag, i protokoll D vandringshinder och i protokoll E beskrivs de vägpassager som finns på 
sträckan. 
 
 
Steg 3: Dataläggning 
De data som samlats in på de olika protokollen matas in i en nationell databas för bi-
otopkarteringar. Numera används den nätbaserade databasen Olga. 
 
 
Steg 4: Digitalisering (GIS) 
Geografiska objekt såsom vattendrags-, närmiljö- och omgivningssträckor digitalise-
ras i ett geografiskt informationssystem (GIS) vilket är datorprogram där man bl.a. 
kan producera kartor som grafiskt presenterar resultaten. 
 
 

Fjärranalys och kartstudier 
Sträckavgränsning av närmiljö och omgivning genom flygbildstolkning genomfördes 
innan fältkartering. I fält kontrollerades och justerades sträckavgränsningar och be-
skrivning av närmiljö och omgivning på det kart- och flygbildsmaterial som tagits 
fram inför fältkarteringen.  
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Fältkartering 
Biotopkarteringen gjordes den 17:e och 18:e juni 2013 och utfördes av Marika Sten-
berg och Kajsa Åbjörnsson. Karteringen av Ståstorpsån startade vid mynningen i 
havet i Trelleborg och avslutades väster om Sjörup där ån kommer från en kulvert. 
Totalt karterades ca 13,5 km. Vid karteringen användes de fem olika protokollen (A: 
vattendrag, B: närmiljö/omgivning, C: diken, D: vandringshinder, E: vägpassager). 
Det fanns inga vandringshinder i Ståstorpsån. Därutöver noterades och koordinatsat-
tes observationer kontinuerligt i anteckningsbok, på fastighetskartor och flygbilder. 
Vattendraget och dess omgivning fotograferades med digitalkamera kontinuerligt un-
der karteringen. Fältarbetet utfördes enligt metodiken med två tillägg. Beteckningarna 
Å3 och VK4 lades till för närmiljön på B-protokollet. Å3 betecknar frukt- och bärod-
lingar samt energiskog och VK4 betecknar öppet vatten i form av damm eller sjö. 
Nyckelbiotoper enligt Liliegren m.fl. (1996) och Naturvårdsverket (2003) noterades i 
och i anslutning till vattendraget.  
 
 

Dataläggning och digitalisering  
Informationen från samtliga protokoll matades in i Excel-filer som är anpassade för 
att läggas in i Olga, som är en nationell databas för biotopkartering framtagen av 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Data som lagts in i Olga kan sedan kopplas till ett di-
gitaliserat kartmaterial. Även beräkningar och figurer kan genereras från inlagd data i 
databasen. Dock görs inmatningen i Olga som nämnts ovan för närvarande av Läns-
styrelsen i Jönköpings län och data har ännu inte lagts in varför all data kopplat till 
digitaliseringar och alla beräkningar har gjorts för hand. Informationen digitaliserades 
även i GIS som digitala shapefiler där attributdata för varje kartskikt lades in. Kart-
skikt skapades för vattenbiotopen (protokoll A), omgivning och närmiljö (protokoll 
B), tillrinnande diken och vattendrag (protokoll C) samt korsande vägar (protokoll E) 
och markvägar/spångar. Kartor skapades för strandbiotoper i närmiljö och omgiv-
ning, skyddszoner mot exploaterad mark, beskuggning, strömförhållande, 
rensningsgrad, öringbiotoper och vägar samt markvägar. 
 
 

Beräkningar 
Grundläggande beräkningar såsom längden på varje karterad sträcka för både vatten-
biotopen som närmiljön och omgivningen gjordes manuellt i GIS. Övriga 
beräkningar samt framtagande av diagram och tabeller utfördes i Excel. Vid flertalet 
bedömningar i biotopkarteringen används en fyrgradig skala (0-3, tabell 3). Skalan 
används i vattenbiotopen för att beskriva täckningsgraden av vegetation, beskugg-
ning, olika typer av bottensubstrat (findetritus, grus, sten, block m.fl.), 
vattenhastighet (lugnflytande, svagt strömmande, strömmande, forsande), flöde, död 
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ved och förutsättning för lek, uppväxt och ståndplatser för öring. I närmiljö och om-
givning används skalan för att beskriva markanvändning (lövskog, granskog, åker, 
bete m.fl.) samt bredd på skyddszon. 
 
Tabell 3. Gränser för bedömning av olika parametrar vid biotopkartering. 
Bedömd parameter skala gränser 

Vegetationstäckning	   0 saknas	  
Bottensubstrat	   1 < 5 %	  
Vattenhastighet	   2 5-50 %	  
Beskuggning	   3 > 50 %	  
Markanvändning	     
   
Skyddszonsbredd	   0 < 3 m	  
 1 3-10 m	  
 2 11-30 m	  
 3 > 30 m	  
   
Död ved	   0 saknas	  
 1 liten förekomst (<6 stockar/100m)	  
 2 måttlig förekomst (6-25 stockar/100m)	  
 3 riklig förekomst (>25 stockar/100m)	  
   
Öring	     
lekområde	   0 lekmöjligheter saknas	  
 1 inga synliga lekområden men rätt strömförhållanden	  
 2 tämligen goda lekmöjligheter men inte optimalt	  
 3 goda – mycket goda lekmöjligeter	  
   
uppväxtområde	   0 inte lämpligt	  
 1 möjliga men inte goda	  
 2 tämligen goda	  
 3 goda – mycket goda	  
   
ståndplatser	   0 saknas (för grunt)	  
 1 möjligt för enstaka större öring att uppehålla sig	  
 2 tämligen goda	  
 3 goda – mycket goda förutsättningar för större öring	  
 
 
I figurerna presenteras vanligen strömförhållande och markanvändning som fördel-
ningen mellan de olika dominerande företeelserna, t.ex. andelar av vattendraget där 
strömmande vatten respektive lugnflytande vatten dominerar. En parameter är do-
minerande om den har värdet > 50 %, d.v.s. klass 3. Övriga resultat presenteras som 
fördelningen mellan de olika klasserna (0-3) i andelar (%) av den totala sträckan eller 
totala ytan (öringbiotoper).  
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För vissa parametrar där dominerande fraktion saknas, används istället ett längdviktat 
medelvärde (enligt formel nedan, figur 3). Det längdviktade medelvärdet räknas ut 
genom att varje sträckas längd multipliceras med klassningsvärdet (0-3). Summan di-
videras sedan med den totala längden av den biotopkarterade sträckan (summan av 
alla delsträckor). Värdet man får fram tar hänsyn till alla fraktioner trots att de inte är 
dominerande på sträckan och används till att beskriva hela vattendraget samt jämföra 
med andra vattendrag. Även för parametrar med dominerande fraktion kan längdvik-
tat medelvärde användas för att ge en bredare bild av vattendraget och dess 
omgivning. 
 

 
Figur 3. Uträkning av längdviktat medelvärde. 
 
I rapporten föreslås även åtgärder för att förbättra vattenbiotopen, minska närsalts-
belastningen samt att återställa ån till ett mer naturligt tillstånd. Förutom resultaten 
från biotopkarteringen har även Grid 2+ (höjddata) använts vid bedömning av t ex 
lägen för återmeandring och skapande av våtmarker. 
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Resultat 
Den totala karterade vattendragslängden var ca 13,5 kilometer fördelat på 32 relativt 
homogena vattenbiotopsträckor (A-sträckor, figur 4, tabell 12). I närmiljön och om-
givningen karteras båda sidor om vattendraget vilket innebär att en total strandlängd 
av ca 27 kilometer karterades. 

 
Figur 4. Vattenbiotopsträckor i Ståstorpsån enligt A-protokollet.
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Omgivning 
Omgivningen i anslutning till Ståstorpsån (30-200 m) domineras av åkermark. Åker-
marken utgör nästan 85 procent av den totala markytan i åns omgivning. Strax över 
10 procent av omgivningen består av artificiell mark vilken i huvudsak utgörs stats- 
och gårdsmiljöer (figur 5). Drygt 6 procent av markytan består av öppen mark och 
våtmarker. Kartorna i bilaga 2a och 2b redovisar markanvändningen i omgivningen.  
 

 
Figur 5. Markanvändning i Ståstorpsåns omgivning (30-200 m) angivet som procentuell andel av vat-
tendragets längd där markslaget dominerar. En marktyp anses dominera om den utgör mer än 50 % av 
omgivningen. 
 
 

Närmiljö 
Den marktyp som utgör störst andel av närmiljön (0-30 m) längs Ståstorpsån är 
åkermark (drygt 80 %) följt av öppet vatten (ca 12 %) och öppen mark (ca 9 %). Av 
åkermarken är ca 8 % obrukad (figur 6). Ungefär 8 procent av närmiljön består av ar-
tificiell mark, vilken främst består av parkmiljöer, statsmiljöer och gårdsmiljöer. 
Kartorna i bilaga 2a och 2b redovisar markanvändningen i närmiljön. 
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Figur 6. Markanvändning i närmiljön intill Ståstorpsåns (0-30 m) angivet som procentuell andel av 
vattendragets längd där markslaget dominerar. En marktyp anses dominera om den utgör mer än 50 % 
av närmiljön. 
 
 
Skyddszoner 
Bredden på skyddszoner mot de typer av närmiljö och omgivning vilka räknas som 
högriskområden (åker eller artificiell mark) längs Ståstorpsån visas i figur 5. Längs 
26,8 km (100 procent av den totala strandlängden) av åns båda sidor förkommer 
högriskmark i närmiljön/omgivningen. Notera att högriskmarken inte behöver vara 
dominant på respektive sträcka (närmiljö/omgivning) för att föranleda skyddszons-
behov. Nästan 14 procent av skyddszonerna mot högriskmark är breda (>30 m) och 
utgörs i huvudsak av öppen mark (eller åker som i dagsläget inte brukas) medan en 
knapp fjärdedel är mycket små (<3 m) eller saknas (figur 7).  

 
Figur 7. Skyddszoner mot sträckor där högriskmarkanvändning (här förekommer endast åkermark 
samt artificiell mark) förekommer i Ståstorpsåns omgivning och/eller närmiljö. Fördelningen anger 
procentuell andel av den totala strandlängden där högriskmarkanvändning förekommer i omgivningen 
och/eller i närmiljön (ca 37 km). 
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Vattennära zon 
Den vattennära zonen definieras som det område i närheten av vattendraget som 
översvämmas vid högt flöde. En stor del (ca 60 %) av Ståstorpsån saknar vattennära 
zon men zonen längs drygt 6 % av ån har en bredd mellan 3-10 m. Drygt 6 % har en 
bredd överstigande 30 m (figur 8). Den vattennära zonens bredd är svårbedömd i fält 
under sommarmånaderna då vattennivåerna är väldigt låga. En mer detaljerad topo-
grafisk information hade behövts för att öka tillförlitligheten i bedömningarna. 

 
Figur 8. Förekomst av vattennära zon i Ståstorpsån angivet som procentuell andel av den totala 
strandlängden.   
 
 
Strandzonens buskskikt 
Buskskikt definieras som buskar med en stamdiameter mindre än 5 cm vid 1,3 m 
höjd (Halldén et al. 2002). Knappt 80 % av Ståstorpsån saknar helt buskskikt i 
strandzonen. Sparsamt buskskikt finns längs drygt 15 % av sträckan medan ca 7 % av 
sträckan har ett måttligt buskskikt. Ingen sträcka har ett rikligt buskskikt (figur 9). 

 
Figur 9. Buskskikt i strandzonen på båda sidor om Ståstorpsån angivet som procentuell andel av den 
totala strandlängden.
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Vattenbiotopen 
Ståstorpsån övre del är ett litet vattendrag med en medelbredd strax under 3 m. 
Maxbredden var 180 m och bestod av en damm. Ån varierar inte mycket i bredd och 
av de olika breddfraktionerna var intervallet 2-3 m vanligast (ca 72 %, tabell 4). 
 
 
Tabell 4. Ståstorpsåns medelbredd i 1 m fraktioner angivet som procentuell andel av den totala vat-
tendragslängden, längd i km samt vattendragets medelbredd (längdviktat). 
Bredd (m) % km 
0 till ≤1 0 0 

>1 till ≤2 7,4 1,0 

>2 till ≤3 72,4 9,8 

>3 till ≤4 0 0 

>4 till ≤5 8,5 1,1 

>5 11,7 1,6 

   

 (m)  

Medelbredd  2,8  

 
Biotopkarteringen utfördes under sommaren med följd att vattenståndet överlag var 
lågt. Drygt 90 % av ån hade ett medeldjup som var mindre än 0,25 m. Det längvikta-
de medeldjupet för ån var 0,15 m (tabell 5). 
 
Tabell 5. Ståstorpsåns medeldjup angivet som procentuell andel av den totala vattendragslängden, 
längd i km samt vattendragets medeldjup (längdviktat). 
Djup (m) % km 
0 till ≤0,25 88,4 10,8 

>0,25 till ≤0,5 7,1 0,9 

>0,5 till ≤1,0 4,5 0,6 

>1,0 0 0 

   

 (m)  

Medeld jup 0,15  

 
 
Ståstorpsån har ett rakt lopp och det finns inga ringlande eller meandrande sträckor.  
Trots att hela ån känns uträtad och till stora delar fördjupad berörs ”endast” ca 45 % 
Ståstorpsåns huvudfåra av dikningsföretag (tabell 6).  
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Tabell 6. Dikningsföretag i Ståstorpsåns huvudfåra (källa: Länsstyrelsen i Skåne läns vattenarkiv) 
Nr A-sträcka Namn Upprättat år Dokumentnamn 

1 3-8 Ståstorp nr 4 m. fl. hemman 1928 12-LN-1431, 12-VÄM-31 

2 17 Rämpedal 1950 12-LN-931 

3 19-31 Stora och Lilla Slågarp samt Klörup 1902 12-STS-28 

4 32 Klörup nr 10 m. fl. hemman 1926 12-LN-150 

 
 
Rensning 
Människans påverkan på Ståstorpsån har varit (och är) stor. Hela vattendraget be-
döms som rätat eller kraftigt rensat (bilaga 3a och 3b). Som redan nämnts berörs ca 
45 % av ån av dikningsföretag (tabell 6). 
 
 
Strömförhållanden 
Närmare 75 % av Ståstorpsån har lugnflytande vatten som dominerande strömför-
hållande (baserat på dominerande strömförhållande på A-sträckorna) medan vattnet 
är svagt strömmande på ca 25 % av åns längd (figur 10, bilaga 3a och 3b).  

 
Figur 10. Strömförhållanden i Ståstorpsån angivet som sammanlagd vattendragslängd (km) som do-
mineras av respektive strömtyp samt som procentuell andel av vattendragets totala längd som 
domineras av respektive strömtyp. 
 
 
Det längdviktade medelvärdet för strömförhållande utjämnar dominansförhållandet 
mellan de olika strömfraktionerna något. Andelen lugnflytande minskar (till 64 %) 
medan andelen svagt strömmande samt strömmande vatten ökar (till 29 respektive 7 
%, figur 11). 

 
Figur 11. Strömförhållanden i Ståstorpsån angivet som längdviktat medelvärde. Det längdviktade me-
delvärdet visar på total förekomst av respektive strömtyp i hela vattendraget då det även tar hänsyn till 
förekomsten på de sträckor där respektive strömtyp inte är dominerande. 
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Bottensubstrat 
Findetritus är det dominerande bottensubstratet i nästan hela Ståstorpsån (ca 98 %, 
baserat på dominerande substrat på A-sträckorna, foto 2). Sten och grus dominerar 
på ca 1 % vardera på hela vattendragets längd (figur 12, foto 3). Det överensstämmer 
med att den största delen av Ståstorpsån är lugnflytande. 
 

 
Foto 2. Åfåran inne i Trelleborg (A-sträcka 6) där findetritus dominerar bottensubstratet.  
 
 

 
Foto 3. Åfåran öster om Ståstorp (A-sträcka 9) där sten dominerar bottensubstratet. 
 
 
Längdviktning utjämnar förhållandena mellan de olika substraten och minskar domi-
nansen av findetritus till att utgöra 32 % av bottensubstratet i Ståstorpsån. De 
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längdviktade medelvärdena visar på en förekomst där findetritus är vanligast följt av 
grovdetritus, sten, grus, block, lera och sand (figur 11). Att notera är att trots längd-
viktning är det svårt att få en korrekt bild av substratsammansättningen då klass 2 har 
ett mycket brett spann, 5-50%, vilket innebär att det mellan ett substrat som hamnar i 
klass 2 och ett som hamnar i klass 3 kan skilja endast ett par procent. Ett substrat 
som hamnar i klass 2 kan sålunda ha förekommit som 6 % av substratet på en sträcka 
men också som 49 %, en låg upplösning som kan vara missvisande. 
 

 
Figur 12. Fördelningen mellan olika fraktioner av bottenmaterial i Ståstorpsån. Fördelningen anger 
procentuell andel av den totala vattendragslängden som domineras av respektive fraktion (svarta stap-
lar) samt längdviktat medelvärde (grå staplar). Det längdviktade medelvärdet visar på total förekomst 
av respektive fraktion i hela vattendraget då det även tar hänsyn till förekomsten på de sträckor där re-
spektive fraktion inte är dominerande.  
 
 
Vattenvegetation 
Täckningen av vattenvegetation i Ståstorpsån är hög där ån rinner genom åker- och 
öppna marker med dålig beskuggning. Närmare 75 % av ån har en täckningsgrad av 
vattenytan som är mer än 50 %. Nästan 14 % av vattendraget har en vegetations-
täckning mellan 5-50 %, en klass, som redan nämnts, med mycket brett spann vilket 
kan ge missvisande information med låg upplösning (figur 13). 
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Figur 13. Täckning av vattendragets yta av vattenvegetation angivet som procentuell andel av vatten-
dragets totala längd. 
 
Det längdviktade medelvärdet visar att vattenvegetationen dominerades av övervat-
tensvegetation (t ex vass, kaveldun och igelknopp, foto 4) följt av 
undervattensvegetation (t ex lånkar och vattenpest), flytbladsvegetation (t ex and-
mat), trådalger och påväxtalger (figur 14). 
 

 
Foto 4. Hög täckningsgrad av övervattens-vegetation sydost om Västra Tommarp (A-sträcka 10). 
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Figur 14. Förekomst av vattenväxter i Ståstorpsån presenterat som ett längdviktat medelvärde. Det 
längdviktade medelvärdet visar på total förekomst av respektive fraktion i hela vattendraget då det 
även tar hänsyn till förekomsten på de sträckor där respektive fraktion inte är dominerande. 
 
 
Rödlistade och invasiva växt- och djurarter 
Inga rödlistade växt- eller djurarter noterades i eller vid vattendraget vid karteringen. 
Den invasiva art som påträffades vid karteringen var spridda bestånd vattenpest (Elo-
dea canadensis) på sju sträckor. Vid karteringen sågs även (Pacifastacus leniusculus) i ån. 
 
 
Skuggning av vattendraget 
Skuggningen av ån var bra (skuggningsgrad över 50 %) på knappt 10 % av vatten-
draget (bilaga 4a och 4b, figur 15). Knappt 15 % av vattendraget hade mindre bra 
beskuggning (5-50% skuggningsgrad) medan drygt 75 % hade dålig- eller saknade be-
skuggning. De sträckor som hade hög vegetationstäckning korresponderar mot de 
delar av ån med obefintlig eller dålig beskuggning. 

 
Figur 15. Skuggning av vattendragets yta presenterat som procentuell andel av vattendragets totala 
längd. 
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Vid bedömning om beskuggningen kan förbättras i Ståstorpsån är det 98 % av ån 
som ansågs kunna förbättras i detta avseende (figur 16). För exempel på sträcka där 
beskuggningen kan förbättras se foto 4. 

 
Figur 16. Bedömning om beskuggningen kan förbättras i Ståstorpsån del angivet som procentuell an-
del av den totala strandlängden. 
 
 
Död ved 
Med död ved avses stockar som har en diameter större än 10 cm och en längd större 
än 1 m, samt döda träd som hänger/ligger över vattendraget. Det finns ingen död 
ved i Ståstorpsån 
 
 
Öringbiotoper 
I Ståstorpsån är förutsättningarna för öring dåliga, beroende bl.a. på långa lugnfly-
tande sträckor med fintpartikulärt bottensubstrat. Ingen del av ån bedömts ha 
tämligen bra, bra eller mycket bra lekområde och ca 27 % bedöms som möjliga, men 
ej bra och hela 73 % som ej lämpliga (figur 17). Tillgången på bra uppväxtområden är 
något bättre än tillgången på bra lekområden. Runt 2,5 % av Ståstorpsån bedöms ha 
tämligen bra lekområden, 36 % som möjliga, men ej bra medan 62 % anses som ej 
lämpliga (figur 17). Tillgången på ståndplatser är sämst. Endast 2,5 % av ån bedöms 
att ha tillräckligt med block för att fungera som ståndplatser. Närmare 98 % av Stås-
torpsån saknar block och är därför inte lämplig för större öring (figur 17). Kartorna i 
bilaga 5a och 5b visar öringbiotoperna i Ståstorpsån. 
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Figur 17. Tillgång på lekområden (vänster), uppväxtområden (mitten) och ståndplatser (höger) för ör-
ing i Ståstorpsån presenterat som procentuell andel av vattendragets totala yta (inklusive dammar). 
 
 
Strukturelement 
Strukturelement är andra viktiga parametrar som kan påverka vattendraget och som 
noteras vid karteringen. Strukturelement kan t.ex. vara täckdiken, vattenuttag och 
korsande vägar. I Ståstorpsån noterades totalt 77 strukturelement (tabell 7, foto 5). 
Strukturelementen består främst av täckdiken och vägöverfarter. Notera att det i 
strukturelementet ”Markväg/gångbro/spång inte är upptagna i protokoll E (biotop-
karteringsprotokollet). Vägar samt markvägar/gångbroar/spångar redovisas på karta i 
bilaga 6a och 6b. 
 
Tabell 7. Strukturelement i Ståstorpsån. 
 Antal Sträcka 

Vattendrag 2 22 

Dike 2 6, 28 

Täckdike 33 1, 2, 3, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 26, 28 

Vattenuttag 1 6 

Korsande väg 14 1, 2, 3, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 21, 32 

Markväg/Gångbro/Spång 22 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 31 

Annan stensättning 2 3 

Annat (troligtvis eternitplattor) 1 4 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. Annat struktur-
element i Ståstorpsån 
(troligen eternitplattor) 
längs trädgård inne i Trel-
leborg (A-sträcka 4). 
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Nyckelbiotoper 
En nyckelbiotop är en livsmiljö som har speciellt höga naturvärden (Liliegren m.fl. 
1996) och som har strukturer eller funktioner som är viktiga för flera rödlistade arter 
(Naturvårdsverket 2003). I Ståstorpsån finns åtta potentiella nyckelbiotoper i närmil-
jön/omgivningen (tabell 8 samt bilaga 7a och 7b) som alla är småvatten i anslutning 
till vattendrag. Dessa når egentligen inte riktigt upp till kvalitetskraven för nyckelbio-
top eftersom småvattnets närmiljö till övervägande del ska bestå av naturlig mark. Vi 
har dock valt att benämna dem nyckelbiotoper då de erbjuder viktiga livsmiljöer i det 
annars mycket vattenfattiga avrinningsområdet. Undantag är något småvatten som 
ligger intill Åmossarna (foto 6) som möjligtvis uppnår kvalitetskraven. 
 

 
Foto 6. Nyckelbiotop ”småvatten i anslutning till vattendrag” på sträcka 27 (A-protokoll) vid Åmos-
sarna.  
 
Tabell 8. Nyckelbiotoper i Ståstorpsåns omgivning. 
B-sträcka nr Typ 

33 Småvatten i anslutning till vattendrag 
39 Småvatten i anslutning till vattendrag 
48 Småvatten i anslutning till vattendrag 
50 Småvatten i anslutning till vattendrag 
52 Småvatten i anslutning till vattendrag (2 st) 
53 Småvatten i anslutning till vattendrag (2 st) 

 
 
Vandringshinder 
I Ståstorpsån finns inga vandringhinder för fisk. 
 
 
Diken och vattendrag 
Vid karteringen noterades 2 vattendrag, 2 öppna diken och 33 täckdiken som myn-
nade i Ståstorpsån (tabell 9). Notera att ”mörkertalet” vad gäller täckdiken troligtvis 
är stort då dessa är svåra att upptäcka under växtsäsongen då strandbrinken och åfå-
ran är täckt med vegetation. 
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Tabell 9. Tillrinnande vattendrag, diken och täckdiken i Ståstorpsån. Koordinater (RT90) är där det 
tillrinnande diket/vattendraget mynnar i huvudfåran. 
A- sträcka nr Löpnr Sida Typ X-koordinat Y-koordinat 

1 1 Höger Täckdike 6141338 1330726 
2 2 Vänster Täckdike 6141469 1330763 
2 3 Höger Täckdike 6141469 1330763 
3 4 Vänster Täckdike 6141490 1330800 
3 5 Höger Täckdike 6141502 1330808 
3 6 Vänster Täckdike 6141550 1330826 
4 7 Höger Dike 6141907 1330443 
8 8 Vänster Täckdike 6142324 1330091 
8 9 Höger Täckdike 6142332 1330085 
8 10 Höger Täckdike 6142347 1330077 
8 11 Vänster Täckdike 6142768 1329998 
8 12 Höger Täckdike 6142984 1330115 
11 13 Höger Täckdike 6143781 1330072 
15 14 Höger Täckdike 6144276 1330081 
17 15 Vänster Täckdike 6144375 1330611 
17 16 Höger Täckdike 6144389 1330735 
17 17 Vänster Täckdike 6144388 1330741 
17 18 Höger Täckdike 6144390 1330838 
17 19 Vänster Täckdike 6144396 1330865 
17 20 Vänster Täckdike 6144395 1330916 
17 21 Vänster Täckdike 6144375 1331105 
17 22 Vänster Täckdike 6144372 1331119 
17 23 Höger Täckdike 6144372 1331119 
17 24 Höger Täckdike 6144873 1331633 
17 25 Höger Täckdike 6144843 1331748 
17 26 Vänster Täckdike 6145527 1331534 
19 27 Höger Täckdike 6146225 1332221 
19 28 Höger Täckdike 6146258 1332269 
19 29 Höger Täckdike 6146534 1332444 
19 30 Höger Täckdike 6146647 1332416 
19 31 Vänster Täckdike 6146750 1332379 
20 32 Vänster Täckdike 6146924 1332289 
21 33 Vänster Täckdike 6147129 1332193 
21 34 Höger Täckdike 6147254 1332213 
21 35 Vänster Täckdike 6147286 1332224 
26 36 Höger Täckdike 6148255 1332908 
28 37 Höger Täckdike 6148534 1333030 
31 38 Vänster Täckdike 6148987 1333347 
31 39 Vänster Täckdike 6149075 1333378 
31 40 Höger Täckdike 6149077 1333380 
31 41 Vänster Dike 6149121 1333394 
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Diskussion 
Ståstorpsån rinner genom jordbrukslandskap och Trelleborgs stad. Ståstorpsåns om-
givning och närmiljö domineras av åkermark. Tyvärr är större delen av åkermarken i 
närmiljön produktionsåker vilket innebär att näringsbelastningen på vattendraget är 
hög. Det finns dock tillfredställande skyddszoner längs stora delar av ån. Skyddszo-
nerna är överlag gräsbevuxna utan buskar och träd (foto 7). Dessutom utgörs 
skyddszonerna ofta av jordbruksklassad mark och risken finns att denna bryts upp 
och odlas nu när stöden för skyddszoner tagits bort. 
 

 
Foto 7. Gräsbevuxen skyddszon mot åkermark vid Ståstorpsån nordväst om Västra Vång (A-sträcka 
10). 
 
Skyddszonerna fyller en mycket stor funktion mot högriskmark. Växtligheten funge-
rar som ett filter och plockar upp lösta- och partikelbundna näringsämnen samt 
miljögifter som transporteras från åkern till vattendraget vid nederbörd. Växtligheten 
stabiliserar även jorden och minskar erosionen. Det är viktigt att växtligheten närmst 
åfåran består av träd då träden skuggar vattendraget vilket sänker temperaturen, 
minskar risken för igenväxning, tillför död ved och organiska födoresurser. Med fler-
skiktad växtlighet i skyddszonen ökar även antalet livsmiljöer för landlevande 
organismer. Den omgivande markens lutning är också av betydelse för belastningen 
på vattendraget. Ytavrinningen och den horisontella marktransporten ökar med ökad 
lutning. Skyddszonens bredd behöver på dessa platser ökas för att ha en tillfredsstäl-
lande funktion vad gäller upptag av näringsämnen, miljögifter och fastläggande av 
partiklar.  
 
Ån är till stora delar rätad och är rensad. Åns slänter är därför ofta branta. En brant 
slänt är mer erosionsbenägen (foto 8) och sedimenttillförseln till vattendraget ökar 
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vilket kan slamma igen och förstöra heterogena bottenstrukturer. Vid en rensning 
förstörs lätt livsmiljöer eftersom åfåran rensas för hårt (foto 9). Vegetation, djur och 
bottensubstrat grävs bort. Fåran fördjupas och slänterna blir brantare. När större 
substrat (sten och block) grävs bort förloras både heterogeniteten i bottenstrukturen 
och därmed livsmiljöer samt ståndplatser för öring (block). Även flödet påverkas, 
vattenhastigheten minskar. 
 

 
Foto 8. Branta slänter med erosion i den djupt liggande Ståstorpsån (A-sträcka 19). Foto taget juni 
2013. 
 

 
Foto 9. Hårt rensad åfåra och slänter i den djupt liggande Ståstorpsån (A-sträcka 19). Ån rensades i 
slutet av juli 2013. 
 
Stora delar av ån har åtminstone på sommaren lugnflytande vatten med ett lager fin-
detritus som täcker botten. Vattenbiotopen är relativt homogen med lite inslag av 
grus, sten och endast få block. Större delen av Ståstorpsån saknar trädbevuxen kant-
zon och har dålig beskuggning. Organiskt material som t.ex. löv och grenar är en av 
de viktigaste primära födoresurserna i vattendrag. Det organiska materialet skapar 
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även en variationsrik miljö vilket resulterar i fler livsmiljöer och goda förutsättningar 
för hög biologisk mångfald.  
 
Större delen av ån ligger som nämnts genom produktionsåkermark och har dålig be-
skuggning med igenväxning som följd (foto 10). Om vattendraget hade varit 
beskuggat av träd och buskar här hade detta hindrat ljusinstrålningen vilket begränsat 
vegetationen i åfåran. Temperaturen hade sjunkit vilket är positivt för syrehalten i 
vattnet. Träden hade tillfört död ved vilket utgör en viktig struktur i vattendrag både 
för de vattenlevande organismerna och för vattenföringen. Träden hade stoppat en 
del av de partiklar och näringsämnen som annars når ån och slammar igen bottnarna 
samt accelererar igenväxningen av åfåran. Ökad beskuggning genom trädplantering 
ger därför många positiva effekter i Ståstorpsån. På de sträckor i vattendraget som 
idag är i igenväxningsfas p.g.a. dålig beskuggning är vattnet varmare och ansamlingen 
av organiskt material på botten mycket stor bl.a. beroende på att den enorma mängd 
vegetation som växer i åfåran varje år ska brytas ned.  Nedbrytningen förbrukar syre 
och bottensubstratet ändras successivt till att bestå av finpartikulärt nedbrytningsma-
terial från växter samt av finpartikulärt material som transporterats med vattnet och 
sedimenterat då vattnet ”bromsas” upp av vegetationen. De reducerade syrehalterna 
kan leda till ökad dödlighet av t.ex. juvenila musslor som lever nere i sedimentet. Den 
ökade mängden finpartikulärt material på botten medför även att substratet blir mer 
homogent genom att materialet ”fyller igen” hålrummen i bottensubstratet vilket le-
der till att botten slammas igen och viktiga livsmiljöer och därmed arter försvinner.  
 

 
Foto 10. Igenvuxen åfåra öster om Ståstorp (A-sträcka 10). 
 
Ån och dess omgivning har ett fåtal områden med höga naturvärden. Dessa består 
framför allt av småvatten i anslutning till vattendraget. Åtta av dessa räknas som 
nyckelbiotop. Åmossarna i norra delen av ån har höga naturvärden. Det finns även 
ett par dammar i parkmiljö inne i Trelleborg som kan ha höga naturvärden.   
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Förutsättningarna för öring är inte särskilt bra i Ståstorpsån. Men det finns öring i 
Ståstorpsån (Elfiskeregistret) fast har minskat i antal enligt det senaste elfisket (Sten-
berg m fl). Om beskuggningen ökar blir dock förutsättningarna bättre. 
Förutsättningarna ökar ytterligare om vattenhastigheten kan ökas, vilket gör att en del 
av det finpartikulära materialet sköljs bort. Men bottensubstratet kan förbättras för 
att skapa bättre möjligheter för lek och uppväxt och för att skapa fler ståndplatser. 
Även den akut hotade ålen finns i vattendraget (Elfiskeregistret). 
 
De åtgärder som föreslås nedan gynnar samtliga den generella mångfalden. Åtgärder-
na ökar även vattendragets näringsrenande funktion. 
 
 
 

Åtgärdsförslag 
Det finns ett stort antal åtgärder man kan göra för att förbättra statusen i Ståstorp-
sån. Resultatet från biotopkarteringen 2013 visar att förhållandena vad gäller ffa 
vattenhastighet, bottensubstrat och beskuggning kan förbättras. Nedan följer en be-
skrivning av de åtgärder som föreslås baserat på biotopkarteringen 2012. I tabell 10 
finns en sammanställning av föreslagna åtgärder.  
 
 
Utvecklingssträckor 
Precis norr om Trelleborg (A-sträcka 8-12, mellan Ståstorp strax öster om Västra 
Tommarp) finns en sträcka på ca 1,5 km som lämpar sig för utveckling och restaure-
ring (foto 11). Ån rinner framförallt genom åkermark. En restaurering av sträckorna 
omfattar åtgärder som trädplantering (förbättrad beskuggning), upprättande av 
skyddszon, återmeandring alternativt tvåstegsbreddning med beträdor, förbättring av 
substrat samt tillförsel av block. Åtgärder i närmiljön/omgivningen till dessa sträckor 
föreslås omfatta en våtmarksanläggning där vattnet kan ledas in från ån i norr och 
har utlopp till ån i söder. På sträckan har öring noterats vid fiskinventeringar. En re-
staurering av sträckan hade avsevärt ökat potentialen för öring och andra organismer 
samt ökat näringsretentionen i och i anslutning till vattendraget. En restaurering av 
denna sträcka skulle också innebära en förlängning av grönområde från parkområde 
inne i Trelleborg och norrut.  
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Foto 11. Del av föreslagen utvecklingsträcka (A-sträcka 8) norr om Trelleborg. 
 
 
Förbättra beskuggning 
Trädbevuxna kantzoner bör upprättas längs stora delar av ån. Skuggning kontrollerar 
algtillväxt och övervattensvegetation och därmed mängden organiskt material i vat-
tendraget (på sikt substratet). Kanaliserade vattendrag med branta kanter utan 
beskuggning växer igen på sikt vilket medför att vattnet vid högflöden bromsas upp 
och orsakar översvämningar. Träd minskar också erosionen av åbankarna eftersom 
rötterna binder jorden och därmed påverkas även åns morfologi. Trädplantering kan 
dessutom öka attraktionskraften på friluftslivet då promenadstråk längs vattendrag, i 
det annars homogena odlingslandskapet, kan upplevas som mer natursköna med träd 
och buskar. Trädbevuxna kantzoner bör upprättas på följande A-sträckor: 1, 5, 6, 8, 
10, 17, 19-24, 26-31. 
 
 
Upprätta skyddszoner 
Större delen av åker marken som gränsar till Ståstorpsån har en skyddszon bredare än 
3 m. Det är framförallt där ån rinner längs trädgårdar och andra hårdgjorda ytor som 
skyddszon saknas, bl.a. A-sträcka 2 där ån rinner längs en cykelväg och en asfalterad 
parkering (foto 12) och A-sträcka 3, 4, 7, 8, 18. Uppe vid Åmossarna är skyddszonen 
något liten. Vid en inventering av groddjur (Stenberg mfl 2013) observerades konst-
gödsel i och intill någon våtmark (A-sträcka 27). 
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Foto 12. Avsaknad av skyddszon mot ån längs cykelväg och parkering (A-sträcka 2 till vänster i bild).  
 
De delar av ån som idag har en skyddszon med en måttlig till bra bredd består ofta 
av åker i träda, dvs åker som kan brytas upp och ingå i produktion igen. Troligtvis är 
stora delar av skyddszonerna längs Ståstorpsån idag zoner för vilka bidrag erhålls. 
Dock har bidragen för skyddszoner idag tagits bort varför livslängden på nuvarande 
skyddszoner är osäker. Det är troligt att en del av skyddszonerna kommer att åter 
ingå i produktion då nuvarande avtal löper ut (senast år 2016). En översyn av vilka 
skyddszoner som idag har bidrag och en bedömning av risken för att dessa återgår i 
produktion bör göras. En konsekvensanalys av eventuell skyddszonsförlust bör före-
gå arbetet med att bevara befintliga skyddszoner.  
 
 
Återföra/tillföra av block  
Stora delar av ån är rensad och block har vid dessa rensningar plockats bort vilket re-
sulterat i djupa fåror med homogena bottnar. Dessa rensningar har medfört att 
viktiga livsmiljöer för en mängd organismer har försvunnit. En vanlig uppfattning är 
att bottnarna är naturligt utan grus, sten och block men detta är oftast ett resultat av 
över hundra år av rensningar och onaturliga högflöden som spolat rent (Degerman 
m.fl. 2008). Block och sten är viktiga strukturer även för vattenflödet då de bromsar 
upp vattenhastigheten så att inte finare substrat spolas ned i lugnvattenområde. Den 
snabbare vattenhastigheten i rensade vattendrag ökar risken för översvämningar ned-
ströms samtidigt som vattendragen får låg sommarvattenföring. Med block och sten i 
vattendraget kan vattnet koncentreras, styras, göras snabbare, mer turbulent, lång-
sammare och djupare på ett naturligt sätt (Degerman m.fl. 2008). Genom att 
återföra/tillföra block stiger även vattennivån och vattnet kan få kontakt med strand-
zonen. Vattnet blir mer dynamiskt och ökar själv sin komplexitet. Återföringen ökar 
även antalet livsmiljöer vilket har en positiv effekt på såväl den biologiska mångfal-
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den som på vattendragets självreningsförmåga. A-sträckor som berörs är: 3, 4 (foto 
13), 6, 13 och 15. 

 
Foto 13. Sträcka i Trelleborg där block bör tillföras för att förbättra strukturen (A-sträcka 4).  
 
 
Förbättra bottensubstraten 
Genom att lägga ut naturgrus kan man skapa bättre förutsättningar för öring. Man 
skapar lekområden och samtidigt skapas ett mer varierat bottensubstrat vilket även 
skapar uppväxtområden samt gynnar andra arter. På de sträckor där man återför 
block och planterar träd samt där strömförhållanden är bra eller har förbättrats efter 
åtgärd kan man även lägga ut lekgrus. A-sträckor som berörs är: 3, 4, 13 och 15 (foto 
14). 
 

 
Foto 14. Lämpligt område att skapa lekbottnar för t ex öring. Sträckan är överlag bra beskuggad och 
har partier med svagt strömmande vatten (A-sträcka 15). 
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Tvåstegsbreddning  
För att öka magasineringsförmågan och komma tillrätta med erosion som grumlar 
upp vattnet och slammar igen bottnar kan man tvåstegsbredda vattendraget. Vid två-
stegsbreddning skapar man ett flodplan/terasser i vattendragsfåran. Detta flodplan 
breder ut sig på en eller var sida om den centrala vattenfåran vilken är en lågflödesfå-
ra. Man breddar på så vis vattendraget och fasar även av slänterna. Transporten av 
partiklar vid högflöden minskar eftersom vattnet stiger över lågvattenfåran och 
svämmar över flodplanet med minskad flödeshastighet som följd. Detta påverkar 
även vattendragets självreningsförmåga positivt. Det förstorade flodplanet tjänar 
också som ett magasin vid höga flöden och på så vis undviks översvämningar av om-
givande åkermark. Vattendraget har också lätt för att börja meandra i flodplanet. 
Tvåstegsbreddning kan vara en lämplig åtgärd på högproduktiva marker då den inte 
kräver lika mycket utrymme som en återmeandring. A-sträckor som berörs: delar av 
sträcka 8-12 (Se utvecklingssträckor ovan). 
 
 
Våtmarker 
Våtmarker ökar magasineringskapaciteten i avrinningsområdet, utjämnar vattenfö-
ringen, höjer grundvattennivån, renar vattnet från näringsämnen (främst kväve och 
fosfor) och utgör viktiga miljöer för såväl landlevande som vattenlevande organis-
mer. I Ståstorpsåns avrinningsområde har större delen av de våtmarker som fanns på 
1800-talet försvunnit. Låglänta partier där våtmarker föreslås i avrinningsområdet lig-
ger på B-sträckor: 19 (två stycken, A-sträcka 8 och 10) och 33 (A-sträcka 17) Flera 
vattendrag har också kulverterats och ligger under mark. Om man bryter dessa rör 
och skapar våtmarker kan vattnet renas innan det leds ut i Ståstorpsån. Lämpliga stäl-
len finns på B-sträckorna 33 och 38 (A-sträcka 17 och 19, foto 15). 

 
Foto 15. Lämpligt läge att skapa en våtmark genom att bryta kulvert innan ån (B-sträcka 38, A-sträcka 
19) 
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Hästskovåtmarker 
Genom att låta täckta rör och öppna diken mynna i minivåtmarker, s.k. hästskovåt-
marker innan de mynnar i vattendraget minskar näringsbelastningen och tillförseln av 
sediment till vattendraget. A-sträckor som berörs: samtliga täckdiken i tabell 10. 
 
 
Övriga åtgärder 
För att minska erosionen vilken är omfattande på vissa sträckor bör slänten fasas av 
för att bli flackare. Dessa sträckor är generellt djupt skurna och en kompletterande 
bottenhöjning skulle behövas. Fastställda bottennivåer har troligtvis överskridits på 
ett flertal sträckor. För att få samma magasineringskapacitet som idag behöver man 
även göra en tvåstegsbreddning efter botten har höjts. A-sträckor som berörs är: de-
lar av sträcka 17, 19, 21 och 31. 
 
Se över hemmagjorda erosionsskydd vid trädgårdar (A-sträcka 3 och 4, foto 16). 

 
Foto 16. Hemmagjorda erosionsskydd (A-sträcka 4). 
 
 
På A-sträcka 16 (B-sträckorna 29 och 30) finns idag översvämningsområden (svämp-
lan) vilka bör avsättas permanent.  
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Tabell 10. Föreslagna åtgärder i Ståstorpsån. Koordinater för våtmarker är angivna i RT1990. Koor-
dinater för A-sträckornas avgränsning finns i tabell 11. 
A-str B-str Föreslagen åtgärd x-koord y-koord 

1  Öka beskuggning   
2 3 Skyddszon mot parkering   
3  Se över slänter (hemmagjorda erosionsskydd) och skyddszoner mot 

trädgårdar, lägg ut block 
  

4  Se över slänter (hemmagjorda erosionsskydd) och skyddszoner mot 
trädgårdar, lägg ut block 

  

5  Öka beskuggning   
6  Öka beskuggning, lägg ut block   
6 9 Dagvattenledning/dike kan ledas in i den befintliga dammen   
7 14 Skyddszon mot hårdgjord yta   
8  Öka beskuggning   
8 17 Skyddszon behövs mot nybyggnation   
8 18 Se över skyddszon, är idag en kortklippt gräsmatta   
8 16, 19 Utvecklingsträcka, återmeandra alternativt tvåstegsbreddning med 

beträdor 
  

9 16, 19 Utvecklingsträcka, återmeandra alternativt tvåstegsbreddning med 
beträdor 

  

10  Öka beskuggning   
10 16, 20 Utvecklingsträcka, återmeandra alternativt tvåstegsbreddning med 

beträdor 
  

11 19-21 Utvecklingsträcka, återmeandra alternativt tvåstegsbreddning med 
beträdor 

  

12 21, 22 Utvecklingsträcka, återmeandra alternativt tvåstegsbreddning med 
beträdor 

  

8 19 Skapa våtmark, led in vatten från ån i norr och utlopp i söder till ån 6143010 1330030 
10 19 Skapa våtmark 6143600 1329950 
13  Återmeandra (halva), lägg ut block   
15  Lägg ut block, skapa lekbottnar för öring   
16 29, 30 Avsätt svämplan (framförallt på norra sidan)   
17  Öka beskuggning   
17 29-31 Avsätt svämplan (framförallt på norra sidan, halva sträckan))   
17 33 Återskapa större våtmark 6144250 1331450 
17 32, 34 Höj botten, extremt djupt liggande åfåra (delar av sträckan) och 

tvåstegsbredda 
  

17 32 Skapa hästskovåtmark där dikningsföretag mynnar i ån 6144870 1331310 
17 34 Skapa våtmark innan dikningsföretag mynnar i ån, bryt täckdike 6144750 1331310 
18 35 Se över slänter och skyddszoner mot trädgårdar   

19-24  Öka beskuggning   
19 34-38 Höj botten, extremt djupt liggande åfåra, och tvåstegsbredda   
19 38 Skapa våtmark innan dikningsföretag mynnar i ån, bryt täckdike 1332550 6146570 
21 40, 42 Höj botten, djupt liggande åfåra, och tvåstegsbredda   

26-31  Öka beskuggning   
27 50 Skyddszoner mot våtmark, NPK (gödning) ner i våtmark   
31 53, 54 Höj botten, djupt liggande åfåra, och tvåstegsbredda   
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Tabell 11. Koordinater för A-sträckornas avgränsning (RT1990). 
 Start Slut 

Sträcka nr x-koordinat  y-koordinat x-koordinat  y-koordinat 

1 6141316 1330704 6141367 1330741 

2 6141367 1330741 6141469 1330763 

3 6141469 1330763 6141686 1330843 

4 6141686 1330843 6141733 1330772 

5 6141733 1330772 6141753 1330707 

6 6141753 1330707 6142159 1330227 

7 6142159 1330227 6142311 1330096 

8 6142311 1330096 6143496 1329812 

9 6143496 1329812 6143537 1329856 

10 6143537 1329856 6143674 1330079 

11 6143674 1330079 6143808 1330049 

12 6143808 1330049 6143875 1329966 

13 6143875 1329966 6144183 1329789 

14 6144183 1329789 6144270 1329849 

15 6144270 1329849 6144301 1330260 

16 6144301 1330260 6144294 1330383 

17 6144294 1330383 6145870 1331602 

18 6145870 1331602 6146043 1331550 

19 6146043 1331550 6146898 1332341 

20 6146898 1332341 6146956 1332292 

21 6146956 1332292 6147713 1332280 

22 6147713 1332280 6147991 1332479 

23 6147991 1332479 6148026 1332622 

24 6148026 1332622 6148221 1332835 

25 6148221 1332835 6148259 1332857 

26 6148259 1332857 6148323 1332888 

27 6148323 1332888 6148471 1332940 

28 6148471 1332940 6148617 1333071 

29 6148617 1333071 6148626 1333133 

30 6148626 1333133 6148650 1333334 

31 6148650 1333334 6149268 1333781 

32 6149268 1333781 6149355 1333739 
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Bilaga 1. Ordlista 
 
Artificiell mark Omfattar tätort, bebyggelse, park, gräsmatta, golfbanor, industrier 

etc. 

Biotop Område/plats där växter eller djur lever. Yttre förutsättningar styr 
lämpligheten av biotopen t.ex. skuggning, vattenhastighet mm. 

Bottensubstrat Bottenmaterialet i t.ex. en bäck. Hit hör bl.a. lera, sand, grus, sten el-
ler findetritus. 

Findetritus Fint organiskt material, t.ex. lövrester, mer eller mindre nedbrutet 
med en partikelstorlek mindre än 1 mm. 

Grovdetritus Grovt organiskt material 

Habitat I princip samma sak som biotop. 

Lekbottnar Bottnar i strömmande vattendrag med grus och sten, lämplig för 
parningslek för t.ex. öring 

Nacke/hölja Nacke utgör ett kort avsnitt med strömmande vatten på en sträcka 
med i övrigt homogena strömförhållanden (t.ex. lugnflytande vat-
ten). Hölja är det lugnflytande avsnittet mellan två nackar. 

Nyckelbiotoper Speciellt skyddsvärda biotoper som utgör avgränsade livsmiljöer 
med avgörande betydelse för sällsynt flora eller fauna. Definieras i 
Liliegren m.fl. (1996). 

Närmiljö Det område som finns 0 till 30 meter vinkelrätt från vattendraget. 

Omgivning Det område som finns på 30 till 200 meters avstånd från vattendra-
get. 

Skyddszon Kan även kallas kantzon, buffertzon mm. Är vanligen en zon med 
flerskiktad vegetation som lämnas längs vattendrag vid avverkning 
eller vid åkerbruk. 

Strukturelement Saker i och i närheten av vattendraget som kan ha påverkat eller på-
verkar vattendraget. T.ex. vattenuttag, korsande väg eller stenmur. 

Sträcka En avgränsad del av vattendraget, närmiljön eller omgivningen som 
bedöms som en enhet. 

Sträckavgränsning Där en ny sträcka börjar ritas en sträckavgränsning ut på kartan. 

Ståndplatser Gömslen för fisk, t.ex. under grenar och mellan stenar. 

Vattennära zon Det område som översvämmas vid högflödessituationer och som 
påtagligt påverkar och påverkas av vattendraget. 

Öppen mark Öppen mark i odlingslandskapet. Utgörs vanligen av hed, äng eller 
hage. 
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resp 0-30 m på var sida om vattendraget).
Numrering enligt protokoll B.

Omgivning
Artificiell mark

Våtmark

Åkermark

Öppen mark

Närmiljö
Artificiell mark
Öppet vatten
Åkermark i bruk

Åkermark i träda
Hävdad öppen mark
Igenväxande mark

Bilaga 2a
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0 1 2 30,5
Kilometer

Strandbiotoper vid Ståstorpsån
Dominerande markanvändning (klass 3)
i omgivningen och närmiljön (30-200 m
resp 0-30 m på var sida om vattendraget).
Numrering enligt protokoll B.

Omgivning
Artificiell mark

Våtmark

Åkermark

Öppen mark

Närmiljö
Artificiell mark
Öppet vatten
Åkermark i bruk

Åkermark i träda
Hävdad öppen mark
Igenväxande mark

Bilaga 2b
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0 1 2 30,5
Kilometer

Rensning bottensubtrat och strömförhållanden vid Ståstorpsån
Numrering anger sträckorna i protokoll A

Rensning
Omgrävd/Rätad
Ej rensad

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande

Substrat
Findetritus
Grus
Sten

Bilaga 3a
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Rensning bottensubtrat och strömförhållanden vid Ståstorpsån
Numrering anger sträckorna i protokoll A

Rensning
Omgrävd/Rätad
Ej rensad

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande

Substrat
Findetritus
Grus
Sten

Bilaga 3b
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0 1 2 30,5
Kilometer

Skyddszon och skuggning av Ståstorpsån
Storlek på skyddszon (observera att markeringarna
 för skyddszonerna inte är skalenliga)
Skuggning av vattendraget
Numrering enligt protokoll B

Skyddszon
0-3 m bred

3-10 m bred

11-30 m bred

> 30 m bred

Skuggning
Obefintlig
Dålig
Mindre bra
Bra

Bilaga 4a
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Skyddszon och skuggning av Ståstorpsån
Storlek på skyddszon (observera att markeringarna
 för skyddszonerna inte är skalenliga)
Skuggning av vattendraget
Numrering enligt protokoll B

Skyddszon
0-3 m bred

3-10 m bred

11-30 m bred

> 30 m bred

Skuggning
Obefintlig
Dålig
Mindre bra
Bra

Bilaga 4b
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Öringbiotoper vid Ståstorpsån
Lekområden (förskjutet västerut)
Uppväxtområden
Ståndplatser (förskjutet österut)
Numrering anger sträckorna i protokoll A

Öringbiotoper
Saknas
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra

Bilaga 5a



17

19

21

31

22

24

30
28

18

27

23

32

20

26

29

25

17

19

21

31

22

24

30
28

18

27

23

32

20

26

29

25

17

19

21

31

22

24

30
28

18

17

27

23

32

20

26

29

25 Åvik Forsa

Gylle

Ågård

Sjörup

Larsbo

Villie

Klörup
Alfhem

Solhem

Mossarp

Fridhem

Annedal

Haglösa

Bokenäs

Hagalid

Framnäs

Lövdala

Grönadal

Sofiedal

Rämpedal

Bergalid

Villåkra

Björnshög

Solkullen

Odinsborg

Hammarlöv

Rosenhill

Sörgården
Båtsgården

Understorp

Ängeltofta

Rämpegården

Botildenlund

Lilla Slågarp

Stora Slågarp

Stora Slågarp

Västra Vemmerlöv

Haglösa kungsgårdÅmossarna
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Öringbiotoper vid Ståstorpsån
Lekområden (förskjutet västerut)
Uppväxtområden
Ståndplatser (förskjutet österut)
Numrering anger sträckorna i protokoll A

Öringbiotoper
Saknas
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra

Bilaga 5b
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Kilometer

Vägar och markvägar vid Ståstorpsån

Vägar
Markvägar/Gångbroar/Spångar

Bilaga 6a
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Vägar och markvägar vid Ståstorpsån

Vägar
Markvägar/Gångbroar/Spångar

Bilaga 6b
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Persåker

Albäcksskogen
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0 1 2 30,5
Kilometer

Nyckelbiotoper i och intill Ståstorpsån.
Observera att markering inte är skalenlig.
Numrering enligt protokoll B.

Bilaga 7a Nyckelbiotop
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Understorp
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Botildenlund

Lilla Slågarp

Stora Slågarp

Västra Vemmerlöv

Haglösa kungsgård
Åmossarna

±

0 1 2 30,5
Kilometer

Nyckelbiotoper i och intill Ståstorpsån.
Observera att markering inte är skalenlig.
Numrering enligt protokoll B.

Bilaga 7b Nyckelbiotop
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