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1 Bakgrund
Ståstorpsån ligger inom Sydkuståarnas huvudavrinningsområde 89/90 och mynnar i Östersjön vid
Trelleborg. Ståstorpsån har sina källområden nordväst om Alstad i Trelleborgs kommun och rinner
sedan söderut genom ett flackt och jordbruksdominerat landskap till Trelleborg. Ståstorpsåns
nedre del går genom de västra delarna av Trelleborg.
Ståstorpsån fyller en viktig funktion för avvattningen ifrån både jordbruksmarken och bebyggelsen.
Ståstorpsåns avrinningsområde är 36,28 km2 och består av 84,28 % jordbruksmark, 15,45 % urbant
och 0,28 % sjö (SMHI S-HYPE 2012). I verkligheten är avrinningsområdet troligen större och
beräknas uppgå till minst 43 km2 av Jordbruksverket (Jordbruksverket 2011).
Ståstorpsån har, som många andra skånska vattendrag under 1800- och 1900-talen, varit föremål
för utdikningar. Vattendraget har kulverterats, fördjupats, och flyttats samt kantzoner minimerats.
Den nedre delen av Ståstorpsån är hårt trängd av omgivande verksamheter och bebyggelse i
tätorten. Den intensiva markanvändningen i avrinningsområdet ger förutom höga näringshalter
även problem med översvämningar och missgynnar växter, djur och fåglar.
Markägare i Ståstorpsåns avrinningsområde har visat stort intresse för olika typer av
vattenvårdsåtgärder och bildade i september 2017 Ståstorpsån ekonomisk förening. Resultatet av
fältvandringar tillsammans med markägarna under 2016 och 2018 har sammanställts i en
översiktsplan för Ståstorpsåprojektet (Naturvårdsingenjörerna AB 2018). De åtgärdstyper som
föreslagits utgörs av tvåstegsdiken, meandring, översvämningszoner, biotopvård och våtmarker. I
Ståstorpsåns nedre del genom Trelleborg har även andra åtgärdstyper som fördröjning av
dagvatten och avsättning av skyddszoner föreslagits (Naturvårdsingenjörerna AB 2016).
En översiktlig kartläggning har visat att det finns ett 25-tal olika dikningsföretag i Ståstorpsåns
avrinningsområde (Naturvårdsingenjörerna AB 2016). Vid åtgärder som innebär en förändring av
dikningsföretaget ska dikningsföretaget omprövas så att t.ex. nya villkor fastställs eller
dikningsföretaget läggs ner. Syftet med denna utredning är att ta fram en mer detaljerad bild över
dikningsföretagen i Ståstorpsåns avrinningsområde och vilka som berörs av möjliga åtgärder.

2 Metoder
Utredningen har genomförts med hjälp av Länsstyrelsen Skånes karttjänst Vatten och klimat.
Länsstyrelsen Skånes digitala karta visar länets alla markavvattningssamfälligheter. Karttjänsten
visar var företagen ligger och vilken utbredning båtnadsområdena har. Det finns också en länk för
varje företag som leder till de handlingar som finns i länets arkiv (företag bildade efter 1920) eller
lantmäteriets arkiv (företag bildade före 1920). I länsstyrelsernas geodatakatalog finns även
dikningsföretagen i Skåne som nedladdningsbara data. Dessa har använts för att göra en egen
översikt över de dikningsföretag som har koppling till Ståstorpsåns avrinningsområde.
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3 Resultat
3.1 Dikningsföretag i avrinningsområdet
De dikningsföretag vars utbredning helt eller delvis ligger inom SMHI:s avgränsning för
Ståstorpsåns avrinningsområde har sammanställts i tabell 1. I utredningen har det även visat sig att
det finns dikningsföretag, som till synes ligger utanför avrinningsområdet, som enligt
dikningsföretagens handlingar ändå rinner mot Ståstorpsån. Även dessa dikningsföretag har tagits
med i sammanställningen i tabell 1. Dikningsföretagen har numrerats från 1 till 31 och visas
översiktligt på karta i figur 2.
I Ståstorpsåns avrinningsområde finns dikningsföretag som bildats enligt 1879 års dikningslag och
dikningsföretag som bildats enligt 1918 års vattenlag. Det äldsta dikningsföretaget är från 1889
och det yngsta från 1964. Inget av dikningsföretagen som ingår i sammanställningen har någon
styrelse som är registrerad av Länsstyrelsen Skåne.
Trelleborgs kommun har ansökt om avveckling av dikningsföretagen i de västra delarna av
Trelleborg och de ska enligt mark- och miljödomstolens dom 2017 upphöra att gälla (mål nr
M2540-16). Följande dikningsföretag i tabell 1 upphävdes: nr 29, 30 och 31.
Det finns tre dikningsföretag belägna på gränsen till Ståstorpsåns avrinningsområde som enligt
handlingarna avleds mot Virestadsbäcken i Dalköpingeåns avrinningsområde. Följande
dikningsföretag i tabell 1 borde därför hänföras till Dalköpingeåns avrinningsområde: företag nr
25, 26 och 27.
De dikningsföretag som hamnat utanför SMHI:s avgränsning för Ståstorpsåns avrinningsområde
men som ändå rinner mot Ståstorpsån är företag nr 22, 23 och 24. Dikningsföretagen avleds enligt
handlingarna mot Rämpedals dikningsföretag år 1950, ett biflöde till Ståstorpsån (figur 1).

Figur 1. Översiktskarta med Rämpedals dikningsföretag år 1950. Ur akten 12-LN-931.
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Tabell 1. Numrerad lista över dikningsföretag i Ståstorpsåns avrinningsområde.
AKT

NAMN

1

12-LN-118

Torkelstorp nr 3 m fl. hemman

1926

18.84

2

12-LN-150

Klörup nr 10 m fl. hemman

1926

34.52

3

12-LN-289

Klörup nr 13

1930

4.36

4

12-LN-792

Klörup - Sjörup

1943

19.9

5

12-LN-2162

V Alstad

1961

7.93

6

12-LN-2202

V Alstad

1964

0.0

7

12-VÄA-145

Nr 11 Västra Alstad m.fl. hemman

1920

5.53

8

12-LN-1459

Västra Alstad nr 4 m fl. hemman

1929

2.94

9

12-VÄA-132

Nr 4 och 11 V. Alstad

1913

4.63

10

12-LN-459

Stora och Lilla Slågarps dikningsföretag

1932

52.11

11

12-LN-623

Haglösa nr 14 och 18

1939

62.15

12

12-STS-28

Stora och Lilla Slågarp samt Klörup

1902

41.56

13

12-LN-965

Haglösa - Vemmerlövs dikningsföretag

1949

48.64

14

12-LN-438

Hammarlöv nr 41

1934

6.98

15

12-VÄR-29

Nr 17 och 1 Västra Vemmerlöv

1911

6.41

16

12-VÄR-26

Nr 8 och 21 Västra Vemmerlöv

1899

3.47

17

12-LN-1295

Vemmerlövs by

1926

8.99

18

12-LN-357

Hammarlöv nr 38

1932

10.16

19

12-VÄM-24

nr 5 och 7 Tågarp

1889

16.03

20

12-LN-931

Rämpedal

1950

25.91

21

12-LN-622

Gylle nr 5 och 10

1938

45.65

22

12-GYL-59

Nr 7 Fjärdingslöv och Nr 3 Gylle

1910

18.62

23

12-LN-904

Gylle

1947

5.04

24

12-GYL-76

nr 3 Gylle m.fl. hemman

1917

10.01

25

12-LN-624

Haglösa - Gylle

1939

21.57

26

12-LN-437

Haglösa - Gylle

1930

23.79

27

12-LIS-94

Nr 12 Haglösa

1913

1.62

28

12-LN-560

Högalid

1937

17.37

29

12-LN-1431

Ståstorp nr 4 m fl. hemman

1928

59.66

30

12-VÄM-31

nr 1 och 5 Ståstorp

1914

86.77

31

12-LN-872

Trelleborgs invallningsföretag

1946

67.37

NR

ÅR
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Figur 2. Översiktskarta med dikningsföretag i Ståstorpsåns avrinningsområde och numrering enligt Tabell 1. Observera
att kartan även visar dikningsföretag som borde hänföras till annat avrinningsområde eller som har upphävts.
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3.2 Dikningsföretag som berörs av möjliga åtgärder
Föreslagna åtgärder i översiktsplanen för Ståstorpsåprojektet består av tvåstegsdiken, meandring,
översvämningszoner, biotopvård och våtmarker (Naturvårdsingenjörerna 2018). Åtgärderna
presenteras i nio olika lägen och i fem av dessa förekommer dikningsföretag. De dikningsföretag
som bedöms bli berörda av åtgärderna är företag nr 2, 4, 10, 12, 13 och 20 (tabell 1, figur 2).

Företag nr 2
Torrläggning av mark tillhörande Klörup nr 10 m.fl. hemman uti Lilla Slågarp socken af Skytts
härad Malmöhus län, år 1926. Dikningsföretaget berörs av föreslagna åtgärder i läge 8 och 9 i
översiktsplanen. Åtgärderna består av två våtmarker samt tvåstegsdike uppströms och nedströms
våtmarkerna (figur 3 och figur 4).

Företag nr 4
Dikningsföretaget Klörup – Sjörup av år 1943 i La Slågarps och V. Alstads socknar, Malmöhus
län. Dikningsföretaget berörs av föreslagen våtmarksanläggning i läge 9 (figur 3).

Företag nr 10
Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932 i Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.
Dikningsföretaget berörs av föreslagen biotopvård i läge 8 (kantavplaning, trädplantering och
insatser med sten och grus i botten) (figur 4).

Företag nr 12
Nygräfning af floddiket genom och från ägorna till 3/8 mtl nr 3 och 8 Stora Slågarp samt 3/16
mtl nr 14 Klörup och 9/56 mtl nr 1 Lilla Slågarp uti Stora och Lilla Slågarps socknar, Skytts härad
och Malmöhus län, år 1902. Dikningsföretaget omfattar Åmossarna som är ett system av flera
småsjöar och sträcker sig från Stora och Lilla Slågarp i norr till Vemmerlöv i söder.
Dikningsföretaget berörs av föreslagna åtgärder i läge 6, 7, och 8 (figur 4, 5 och 6). Åtgärderna
består i att restaurera två befintliga våtmarker, nyanlägga två våtmarker, anlägga tvåstegsdiken,
meandring och anläggning av en översvämningszon. Det finns också ett vandringshinder med
eventuell åtgärd.

Företag nr 13
Haglösa – Vemmerlövs dikningsföretag år 1949 i Västra Vemmerlövs och Lilla Slågarps socknar
av Malmöhus län. Dikningsföretaget är ett biflöde till Ståstorpsån och berörs av föreslagen våtmark
i läge 6 i översiktsplanen (figur 6).

Företag nr 20
Rämpedals dikningsföretag år 1950 i Västra Vemmerlövs socken av Malmöhus län.
Dikningsföretaget är ett biflöde till Ståstorpsån och omfattar även en liten del av själva huvudfåran.
Föreslaget tvåstegsdike i läge 5 i översiktsplanen berör dikningsföretaget på den delen som utgör
huvudfåran (figur 7). Nedströms dikningsföretaget planeras anläggning av en våtmark.

8

Nr 2

Nr 4

Figur 3. Läge 9 med förslag på våtmarker (blå ytor) och tvåstegsdike (röd linje). Dikningsföretag nr 2 och 4.

Nr 2

Nr 10

Nr 12

Figur 4. Läge 8 med förslag på restaurering av befintlig våtmark (blå yta), tvåstegsdiken (röd linje) och biotopvård (rosa linje).
Dikningsföretag nr 2, 10 och 12.
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Nr 12

Nr 12
Figur 5. Läge 7 med förslag på restaurering av befintlig våtmark (blå yta), tvåstegsdike (röd linje), meandring (orange linje)
och vandringshinder med ev. åtgärd (gul ring). Dikningsföretag nr 12.

Nr 12

Nr 13

Figur 6. Läge 6 med förslag på våtmarker (blå ytor), tvåstegsdiken (röd linje) och översvämningszon (blåstreckad yta).
Dikningsföretag nr 12 och 13.
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Nr 20

Figur 7. Läge 5 med förslag på våtmark (blå yta), tvåstegsdike (röd linje). Dikningsföretag nr 20.

Omprövning av dikningsföretagen
Samråd med berört dikningsföretag ska alltid ske. Påverkan på dikningsföretaget ska beskrivas.
Anläggning av våtmarker kräver oftast att dikningsföretaget omprövas. Exempelvis kan den
aktuella delen exkluderas eller dikningsföretaget läggas ner. Om varken avvattningsfunktionen eller
kostnadsfördelningslängden i samfälligheten som förvaltar vattenanläggningen påverkas behöver
ingen omprövning av dikningsföretaget ske. Exempelvis kan tvåstegsdiken anmälas enligt
anläggande av våtmark om inte avvattningsfunktionen berörs och inte vattenområdet överstiger 5
ha. Detta eftersom tvåstegsdiken inte är markavvattning och djupet och bottenbredden på diket
är detsamma som i tillståndet (Havs- och vattenmyndigheten 2018).
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