Vatten- och fiskevård

Om Ståstorpsåprojektet

Det är inte ovanligt att många strömvattenmiljöer försvunnit
från jordbruksåar, likt Ståstorpsån, i samband med dikesrensningar. Genom att återskapa en del av dessa strömvattenmiljöer
gynnas fiskfaunan och insektslivet i vattendraget. En bra och
viktig fiskevårdsåtgärd är att placera tillbaka sten och grus i ån
för att förbättra havsöringens lek- och uppväxtområden. Öringen är helt beroende av sten och grus för sin lek och uppväxt
innan den vandrar ut i havet för att äta upp sig. Efter 1-3 år i
havet återvänder havsöringen till samma å den en gång föddes i
för att leka.

Ståstorpsåprojektet är ett resultat av Tullstorpsåprojektet, som
har ”spridit ringar på vattnet”. Ståstorpsåprojektet och de åtgärder som genomförs drivs av markägarna längs ån som startade
Ståstorpsån Ekonomisk förening 2017. Projektets mål är att
minska övergödning i haven, motverka erosion och översvämning längs ån, minska rensningsbehovet i ån, förbättra avkastningen på åkermarken, förbättra rekreationsmöjligheterna samt
gynna den biologiska mångfalden. Målen uppnås bl.a. genom att:
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•
•

STÅSTORPSÅN

Där landsbygd möter kuststad

Anlägga flera hektar våtmarker
Plantera träd längs ån och skapa ängar
Skapa tvåstegsdiken och kantavplaningar
Återmeandera ån
Återskapa översvämningszoner vid ån

Visningssträckan

Havsöringen (Salmo trutta) leker över grusbäddar med lagom mycket
strömmande vatten över lekplatsen så att vattnet hålls syrerikt och klart.
Grumligt vatten med sediment kan orsaka att lekbädden slammar igen så
att rommen dör.

En Visningssträcka har anlagts längs med Ståstorpsåns nedre
del för att öka rekreationen. Vid åns Visningssträcka finns det
rastplatser och informationsskyltar som berättar om projektet
och de åtgärder som genomförs. Visningssträckan nås via Stora
Coop i Trelleborg där man följer ån norrut ca. 800 meter innan
man anländer till Visningssträckan. Tänk på att Visningssträckan
ligger på privat mark och att visa hänsyn vid besök!
Bli medlem och stöd föreningens verksamhet för en bättre vattenmiljö.
Medlemsavgift 200 kronor swishas till 123 461 91 61 eller maila till
info@stastorpsan för mer info.

Öringens yngel kläcks på våren och den
första sommaren behöver småöringarna
grunt vatten med svag ström för att klara
sig. Stenar och död ved ger bra skydd.
(Ill: Maria Nilsson)

Sötvattensmärlan (Gammarus pulex)
är riktigt god öringmat!
Dagsländor (Ephemeroptera) är en
annan favorit på öringens meny.

Läs mer om projektet på www.stastorpsan.se och följ oss på Facebook
och Instagram.
Illustrationer: Katarina Månsson, BrizaNatur.
Broschyren har finansierats av bl.a. EU:s jordbruksfond via LEADER.
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Våtmarker

Från rak till slingrande

Kantavplaning och tvåstegsdiken

Våtmarker har flera värdefulla funktioner i landskapet. De tar
hand om näringsämnen på ett naturligt sätt och jämnar ut höga
flöden. Vid våtmarken trivs även flera olika djur och växter som
blivit sällsynta i dagens jordbrukslandskap när naturliga våtmarker dikats ut för att skapa produktionsmark.

Vattendragens naturliga form och utseende i landskapet har
dramatiskt förändrats genom åtgärder för att främja jordbrukets produktion. Liksom flera värdefulla funktioner har
många miljöer samtidigt försvunnit. Genom att återskapa
vattendragets ringlande åfåra, så kallad meandring, återskapas
en naturlig variation och ån blir rik på mikrobiotoper.
Meandring bidrar också till minskad erosion och minskad
näringstransport.

Genom att minska lutningen på åns kanter blir den bredare och
flackare och får ett mer naturligt utseende. I tvåstegsdiken sker
avfasningen i terrasser. På den plana ytan som översvämmas vid
högvatten kommer växtligheten att ta upp näringsämnen från
vattnet och minska näringsläckaget. Vattnet får mer plats, vilket
gör att erosion och risken för översvämningar minskar. Dessutom skapas flera biotoper i och vid vattendraget.

Genom anläggning av våtmarker förbättras vattenkvalitén och
den biologiska mångfalden samtidigt som erosionsproblem
minskar då våtmarkerna då de kan buffra stora mängder vatten.
Våtmarkerna har också stora värden för rekreation och friluftsliv.

1818

2018

Strandskata
Haematopus ostralegus

Ladusvala
Hirundo rustica

Gravanden (Tadorna tadorna) är
typisk fågel på blöta strandängar.
De har ofta sina bon i övergivna
kaninhål.

Tofsvipa
Vanellus vanellus

Sjöflicksländan (Enallagma
cyathigerum) är mycket
vanlig och finns här vid
Ståstorpsån. Den trivs i
allt från stora sjöar till
mindre vattensamlingar
och våtmarker.

Mindre strandpipare
Charadrius dubius

En kartbild av
Ståstorpsån
från 1818 och
2018. Ån har
genomgått stora
förändringar, från
ett meandrande
vattendrag till
ett rakt sådant. I
projektet kommer
Ståstorpsån att
återfå delar av sin
naturliga åfåra
och meandrande
lopp.

Översvämningsområde
Många vattendrag i jordbrukslandskapet karaktäriseras av
snabba flöden, erosion och stora transporter av näringsämnen.
Genom att tillåta vattendraget att översvämma låga områden i
landskapet kan dessa problem motverkas.
Översvämningsområden kan samtidigt vara produktiva betesmarker och hysa stora värden för flora och fauna.

Ätlig groda (Pelophylax esculentus) finns
framförallt i sydvästra Skåne. Den har
kommit till genom att gölgroda och
sjögroda har parat sig. Den är mycket
anpassningsbar och har stora och glupska
yngel, så andra grodyngel får se upp.

Högvatten
Lågvatten
Åfåra

Översvämningszon

Tvåstegsdike med
avfasade kanter i
två terasser.

Högvatten

Högvatten

Ett typiskt dike i det skånska jordbrukslandskapet. Med de brant lutande
kanterna ökar risken för ras och erosion. Vattendraget täpps då till och
behöver rensas vilket resulterar i ett ännu djupare dike med branta
kanter. Utan träden som beskuggar vattendraget växer diket dessutom
igen av vass. Möjligheten för diket att brädda är också kraftigt begränsat
och kan orsaka översvämningsskador på åkermark.

Trädplanteringar
Plantering av träd är en annan viktig åtgärd som bidrar positivt
till djurlivet i ån. Trädens beskuggning hämmar tillväxten av
vass, vilket minskar rensningsbehovet av ån avsevärt. Utan de
skuggande träden växer diket igen med vegetation som stoppar
upp vattnet vid höga flöden och kan orsaka vattenskador på
åkermark. Trädens och buskarnas rötter stabiliserar dessutom
strandkanten och minskar erosionen. En annan viktig aspekt
med att plantera träd är att de dämpar höga temperaturer i
vattendragen, vilket är särskilt viktigt när klimatet förändras.

