
 
Förstudie Ståstorpsån 

 
Trelleborgs kommun 

 
 

  
 
 
 

 

 
Landsbygd möter Kuststad 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

         Johnny Carlsson 2016 
 



 
 

 
 

 
Innehållsförteckning ..................................................................................................... 2 

FÖRORD ................................................................................................................................... 3 
Ståstorpsån - Avgränsning ......................................................................................... 4 
Bilder ................................................................................................................................... 5 

METODIK OCH GENOMFÖRDA AKTIVITETER ........................................................... 6 
Varför satsa på Ståstorpsån? ..................................................................................... 7 
Hur att gå vidare mot ett ”Ståstorpsåprojekt” ................................................... 8 
Kostnadsuppskattning ................................................................................................. 8 
Markägarna från Ståstorpsån besökte Tullstorpsån ........................................ 9 
Våtmarksrådgivning, de första stegen i fält ...................................................... 10 
Utvärdering projektverksamhet ............................................................................. 10 
”De 5 Stora” .................................................................................................................... 10 
Tullstorpsåmetoden .................................................................................................... 11 

PLANER & MÅL & STRATEGIER .................................................................................... 12 
Miljömålsprogram 2013-2020, Hav och inlandsvatten i balans ................ 13 
Miljömålsprogram 2014- 2020 Natur&landsbygd i levande mångfald. 15 
Från Fördjupning av översiktsplanen för 2025 ................................................ 16 

OMRÅDESBESKRIVNINGAR ........................................................................................... 17 
Åmossarna ...................................................................................................................... 17 
Flaningen ......................................................................................................................... 18 
Mynningsområdet i framtiden ................................................................................ 20 

INVENTERINGAR I ANSLUTNING TILL VATTENDRAGET .................................... 21 
UPPRÄTTANDE AV PROJEKTPLAN FÖR ”STÅSTORPSÅPROJEKTET”.............. 22 

Projektbeskrivning ....................................................................................................... 23 
KÄLLFÖRTECKNING & REFERENSER .......................................................................... 24 

Bilagor ............................................................................................................................... 24 
Aktiviteter i kronologisk ordning ........................................................................... 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uppväxten på Åhus... alldeles invid Dalköpingeåns mynning gav mig tidigt förståelse för 
vattendragens betydelse i landskapet. När jag i senare delen av mitt arbetsliv fick möjligheten att 
skapa något varaktigt i naturen blev jag delaktig i det angelägna och omfattande 
vattenvårdsarbete som pågår runt om i Sverige, inte minst i Skåne. Det började med anläggandet 
av Äspöåns våtmarker öster om Smygehamn och sen en större våtmark i övre delen (Svängen) av 
Gislövsån. Strax före min tjänstledighet 2009 hann jag även med en våtmark i Ståstorpsån söder 
om Hammarlöv. Vid den tiden fanns det (som nu) en stor osäkerhet om var en yttre ringväg 
skulle dras, samma problematik som vid Dalköpingeåns nedre del. Detta har tyvärr motverkat 
förverkligandet att en rad betydelsefulla våtmarker i dessa åar. 
 
Från 2009 har jag haft förmånen att vara med att initiera och som projektledare driva 
markägarnas egna Tullstorpsåprojektet, vilket utvecklats till ett pilotprojekt inom vattenvård av 
såväl stort nationellt som internationellt intresse. Ett fyrtiotal våtmarker har nyanlagts eller 
restaurerats samtidigt med omfattande åtgärder i och längs med stora delar av åfåran.  
Markägarnas helhetsgrepp om avrinningsområdet menas vara förklaringen till att så många 
konkreta åtgärder kunnat genomföras. 
 
I samband med att stora delar av Tullstorpsåprojektet nu färdigställts och jag beslutat mig för att 
avsluta yrkeskarriären hösten 2016 träffades en överenskommelse med kommunen att januari till 
augusti under halva arbetstiden göra en förstudie på Ståstorpsån i syfte att visa på möjligheten att 
föra vidare erfarenheterna från Tullstorpsån med den s.k. ”Tullstorpsåmetoden” till andra 
vattendrag med liknande åtgärdsbehov, vilket också varit en av anledningarna till statens 
långsiktiga satsning på Tullstorpsåprojektet. 
 
Jag valde att fokusera på Ståstorpsån som mynnar centralt i tätorten med kommunen som stor 
markägare i den nedre delen av åsträckan. Satsningen på ”Kuststad 2025” med den nya 
Sjöstaden i anslutning till åmynningen bör innebära ett stort politiskt intresse för att införliva 
vattendraget som en attraktiv del av staden och samtidigt kan satsningen kopplas till vår fina 
landsbygd. Jag har haft förmånen att vandra längs med och ta del av den fina miljön längs med 
Ståstorpsån. Här finns mycket fint att bevara och lyfta fram. Samtidigt finns det som i de flesta 
modifierade åar en hel del som behöver åtgärdas. 
 
Resterande arbetstid har jag med statlig finansiering arbetat vidare med Tullstorpsåprojektet och 
under året restaurerat ytterligare två delsträckor i nedre delen av ån. Samtidigt har träd och 
buskar planterats i stor omfattning från Källstorp till Stora Beddinge. 
 
Förstudien visar på att det finns goda förutsättningar att ett helhetsgrepp om Ståstorpsån och dess 
avrinningsområde med ambitionen att så snart tillfälle ges börja restaurera ån. 
 
För att det skall lyckas krävs det markägarnas vilja och engagemang och inte minst att projektet 
är politiskt förankrat i kommunen och att man därigenom är beredda att medverka och 
medfinansiera projektet med såväl monetära medel direkt till åtgärder såväl som till en 
erforderlig projektorganisation. 
 
Lycka till! 
 
Johnny Carlsson 
Böste, augusti 2016 
 



Ståstorpsån med 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. 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 landlevandeorganismer 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.  
 
Från rapport: Ekoll AB 2013. Biotopkartering av Ståstorpsån - Naturvärden och behov av 
restaureringsåtgärder, sammandrag. 

Ståstorpsån: 
Kategori: Vattendrag 
ID: EU_CD: SE614136-133067 
14 km öppen sträcka 
 

 
 

Åmossarna:  
Kategori: Sjö 
ID: EU_CD: SE193038-418335 
Sammanhängande småvattensystem 

 
Avrinningsområdet 

Ståstorpsåns 
avrinningsområde är 
enligt SMHI 3628 hektar, 
varav 84 % åkermark. 
Fältstudier och 
dikningsföretagens kartor 
visar att arealen är större 
än så. 



Mynningen En fin gammal ”pram” Flaningen 

Mot McDonalds Dagvattendammen Ån invid ”Cooptomten” 

Upp mot Tommarp Våtmarkläge hos 
Peter Gerdtsson 

Fuktstråk i 
Tågarps dalgång 

   
Våtmark söder om Hammarlöv Norr om Vemmerlöv Åmossarna 



9 Inläsning av historik, insamling och sammanställning av grunddokument som 
biotopkartering, inventeringar, kartor och register över markägare närmast ån. 
Framtagande av GIS-app. ”Ståstorpsån”, ett digitalt verktyg att användas i fält. 

 
9 Fört över erfarenheterna från Tullstorpsåprojektet genom att ta ett helhetsgrepp om 

avrinningsområdet med markägarna i centrum.  
 
9 Så snart förstudien kom igång kontaktades markägarna längs med ån, dels genom ett 

informationsbrev och personliga besök som genom telefonkontakter. 
 
9 Då kommunen är en stor markägare i nedre delen av ån och privata markägare i övre 

delen har det setts som naturligt att dela in ån i en ”kommundel” och en ”landsbygdsdel” 
 
9 Det är viktigt att man samverkar inom kommunen, det har i denna förstudie varit mycket 

angeläget med såväl tekniska nämndens som samhällsbyggnadsnämndens medverkan och 
engagemang. Dessutom har ett antal möten hållits med andra ledande kommunpolitiker. I 
nästa steg bör även kulturnämnden och ev andra nämnder involveras i processen. 

9 En rapport som beskriver den nuvarande status och möjliga åtgärder för att förbättra 
vattenkvalitet och biologiska värden 

 
9 Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden har för denna förstudie samfinansierat 

en utredning avseende nuvarande status och möjliga åtgärder i och längs med åns nedre 
del, ”kommundelen”. Uppdragets har genomförts av Naturvårdsingenjörerna AB under 
sommaren 2016. Bilaga rapport ”Statusbeskrivning Ståstorpsåns nedre 2016”  

 
9 Länsstyrelsen har för denna förstudie finansierat en utredning om möjliga 

vattenvårdsåtgärder i och längs med åns övre del, ”landsbygdsdelen”. Förutom den 
teoretiska delen så har ett flertal av markägarna medverkat vid två fältvandringar. De har 
då informerat om sina fastigheter och samtidigt föreslagit lämpliga områden för åtgärder. 
Bilaga: rapport ”Ståstorpsån, rapport uppsökande verksamhet 2016” 
 

9 Länsstyrelsen i Skåne har en betydande roll i ett vattenvårdsprojekt, bland annat för 
samråd och beslut, därför har miljöavdelningen fortlöpande informerats om förstudien 
och de pågående aktiviteterna.  

 
9 Markägarna har gemensamt besökt Tullstorpsån och Tullstorpsåprojektet. I ett möte på 

Jordberga fått grundlig en genomgång om Projektets omfattning samtidigt med 
diskussion och erfarenhetsutbyte. I fält besökt och informerats om anlagda våtmarker och 
restaurerade åsträckor. Dessa förtroendeskapande möten mellan markägare är grunden till 
och en förutsättning för ett frivilligt och långsiktigt engagemang. 

 
9 Förstudien sammanställs och rapporteras. 

 
 
Bilaga: Aktiviteter i kronologisk ordning 

 



Ståstorpsån är en viktig livsnerv i Trelleborgs kommun som binder samman staden och 
landet. Förstudien, tillsammans med sommarens båda rapporter och tidigare utredningar och 
inventeringar visar att det nu kan vara dags för att satsa på konkreta åtgärder. Det finns en 
lång rad anledningar till att låta genomföra ett vattenvårdsprojekt enligt 
Tullstorpsåmodellen med ett helhetsgrepp om avrinningsområdet. Här är några: 
x Projektet ”Kuststad 2025” som nu påbörjas kan förhoppningsvis se möjligheterna och 

inkludera Ståstorpsån, som mynnar i Östersjön mellan de planerade Sjöstaden och 
Västerstrand, i projektet. Skapa en mer naturlig åmynning med ett väl tilltaget 
naturområde för rekreation och aktiviteter för närboende som för besökare. Skapa ett 
vattendragsområde som inbjuder till promenader längs med ån upp genom staden och ut i 
naturen. Likaså kan man från landsbygden ta sig ner längs med ån till den nya kuststaden 
med alla dess nya upplevelser. 

x Åmossarna; ett ca 2 km långt pärlband av sjöar som ligger mellan Västra Vemmerlöv - 
Lilla Slågarp och som ån rinner genom. Det är ett otroligt vackert område som beskrivs 
mycket fint i kommunens informationshäfte ”Åmossarna - Ett rikt småvattensystem på 
Söderslätt”. Åmossarna kan bli destinationen för en utflykt långs med ån, där man på 
vägen får information om och kan uppleva bygdens rika natur- och kulturmiljö. 

x Minska övergödningen till Östersjön; Ståstorpsån som de flesta skånska jordbruksåar 
transporterar ut höga eller t.o.m. extremt höga halter av näringsämnen till Östersjön. 

x Minska översvämningsrisken; De återkommande översvämningarna längs med nedre 
delen av Ståstorpsån är väl kända och det beskrevs redan år 1929 i en förrättning att den 
då beräknade högvattenytan skulle innebära översvämningar runt bäcken, från 
Västergatan och 600 m uppströms. Även på landsbygden inträffar regelbundet 
översvämningar. 

x Förbättra dagvattenhanteringen i tätorten; Dagvattensystemen behöver säkras mot 
klimatförändringar med höjda havsnivåer och intensivare sommarregn. 

x Minska rensningsbehovet; Stora delar av vattendraget saknar beskuggning. Träd längs 
med ån hämmar tillväxt av undervegetation som vass och kaveldun samtidigt som det 
gynnar djurlivet i ån. 

x Uppnå god vattenstatus; Vattendirektivet har sin grund i en insikt om att vi gemensamt 
måste vårda våra vattenresurser för en hållbar utveckling. 

x Ökad biologisk mångfald – förstärkta miljöer för växter, fågel, fisk, groddjur och 
insekter. Ökad mångfald till landskapsbilden – Projektet kan tillföra många nya 
vattenmiljöer och fler ”gröna” stråk i landskapet. Ett pärlband av våtmarker och åns 
förändrade lopp tillsammans med breda kantzoner med variation av träd, buskar och 
öppna ytor ger en förstärkning av landskapet. 

x Fritid i naturen; åtgärderna ökar möjligheter till rekreation, friluftsliv och ekoturism. I 
området finns möjligheter att anlägga angöringspunkter och besöksmål för allmänheten. 

x Många är intresserade, rätt i tiden; Genom gemensamma insatser är det möjligt att få 
till stånd ett verkningsfullt vattenvårdsprojekt. Samtidigt som det underlättar skötseln av 
ån för markägarnas del, ger det samhället betydande miljövinster.                                                                   



 

¾ I augusti, efter semestrarna, kommer förstudien tillsammans med sommarens två 
rapporter att redovisas för kommunen, i första hand de som ingår i arbetsgruppen från 
tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

¾ Cathrine Ek, samhällsbyggnadsförvaltning, avd.chef, enhet Hållbar Utveckling, tar efter 
att jag avslutat min anställning över processen mot ett ”Ståstorpsåprojekt”.  

¾ Markägarna kallas till ett första redovisande möte, förslagsvis på deras egen hemmaplan 
som Byahuset i Västra Vemmerlöv. Vid mötet kan förslagsvis även kommunala 
tjänstemän och politiker medverka, likaså representanter från Tullstorpsåprojektet. 

¾ Planerna presenteras för politikerna i tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunfullmäktige. Det är helt avgörande att projektet är politiskt förankrat och att 
kommunen därigenom är beredda att medfinansiering med såväl monetära medel direkt 
till åtgärder såväl som till en erforderlig projektorganisation. 

¾ Delprojekt Ståstorpsån - landsbygden, markägarna på landsbygden kan uppmuntras till 
att bilda någon form av sammanslutning och starta upp ett eget delprojekt.  

¾ Delprojekt Ståstorpsån - kommundelen, kommunen kan samtidigt starta upp ett 
delprojekt för den nedre delen av åsträckan. 

¾ Ståstorpsåprojektet, dessa båda projekten måste samordnas för att få till det viktiga 
helhetsgreppet om hela avrinningsområdet. 

¾ En lösning kan vara att driva verksamheten enligt det förslag som Tullstorpsån Ek.för. 
erbjöd kommunen våren 2015, ”Samverkan Tullstorpsåprojektet & Trelleborgs 
Kommun” Föreslagen samarbetsform: TEF ställer resurser och kunskap till förfogande i 
ett bolag vars syfte är att driva och utveckla vattenverksamheten i Trelleborgs kommun i 
enlighet med Tullstorpsåmetoden. Kommunen och Bolaget träffar ett avtal enl. OPS.  
(offentlig-privat samverkan). Digital bilaga: skrivelse ”Samverkan Tullstorpsåprojektet & 
Trelleborgs Kommun”  

För att på allvar driva ett åtgärdsinriktat vattenvårdsprojekt utan alltför lång löptid (ca 5-7 år) 
bedömer jag att det erfordras det ca 2 Mkr/år i kommunal finansiering. Detta växlas sedan upp 
med statliga och EU-medel. 
 



 
En viktig del av förstudien var när markägarna från Ståstorpsån besökte markägarna längs med 
Tullstorpsån 160609. Mötet inleddes på Jordberga med information från Tullstorpsåprojektet om 
Tullstorpsåmodellen, länsstyrelsen om betydelsen av vattenvårdsarbetet i stort och betonade 
statens syn på vikten av samverkan mellan kommun och markägare. Trelleborgs kommun om 
miljömålsarbetet och möjligheterna till ett samlat projektgrepp. 
 
Därefter fältsyn på Visningssträckan vid Jordberga, den nyrestaurerade åfåran mellan Källstorp-
Lilla Beddinge och mellan Lilla Beddinge-Ängelholmsgården med Sånarpsvåtmarken.  
Sammankomsten avslutades på Sånarp med diskussion och korvgrillning! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Besök vid Sånarpsvåtmarken 160609 
 
 
 



Våtmarksrådgivningar i fält där Naturvårdsingenjörerna AB, Tuve Lundström, på länsstyrelsens 
uppdrag tillsammans med markägarna och representanter för Tullstorpsåprojektet vandrade längs 
med ån för att tillsammans se och diskutera möjliga lägen för åtgärder är ett de första viktiga 
stegen i fält mot ett projekt. Vanligtvis genomförs rådgivningar separat för intresserade 
markägare men i samband med detta helhetsgrepp finansierade länsstyrelsen istället en rapport 
som förutom våtmarkerna även beskriver möjliga åtgärder längs med ån samt studier av kartor, 
dikningsföretag och terrängmodeller av avrinningsområdet. 
 

x På våtmarksrådgivningen160621 mellan Hedvägens förlängning och Vemmerlöv 
medverkade bland annat markägarna och brukarna Peter Gerdtsson, Jan-Eric 
Anselmsson, Anders Hempel, Henry och Martin Fäldt, Nils Christensson, Thomas 
Christensson och Håkan Jönsson. Från Tullstorpsån, Otto von Arnold med information 
om Projektet. 

 
x På våtmarksrådgivningen 160714 mellan Vemmerlöv och Väg 101 Lilla Slågarp 

medverkade Nils Svensson, Lars Andersson, Henrik Andersson och Johan Albertsson. 
Från kommunen, Cathrine Ek. 

 
 

 
Utdrag ur Havs-och vattenmyndighetens rapport 2016:05 
 
Inom ramen för Havs- och vattenmiljöanslaget genomfördes en större satsning gällande jordbruk 
och åtgärder mot övergödning. Satsningen fick namnet de ”5 stora” och omfattade bland annat 
Tullstorpsån. Enligt Naturvårdsverket, då beslutande myndighet, var syftet med en 
sammanhållen satsning att genomföra, följa upp och utvärdera nyttan av olika åtgärder för att 
skapa miljönytta och utveckla metoder och arbetssätt.  
Har satsningen varit lyckosam? För att besvara denna fråga gav HaV DHI/Enveco i uppdrag att 
utvärdera projekten utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

 

 



Den huvudsakliga uppgiften i denna rapport har varit att utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
utvärdera ett antal projekt som syftat till att minska näringsläckaget från jordbruksmark i olika 
områden i Sverige. Utvärderingen av de ”5 stora” visar bl.a. att: De mest framgångsrika 
projektet inom de ”5 stora” är Greppa Fosforn och Tullstorpsån. Utvärderingarna visar att 
de tre hållbarhetsdimensionerna är korrelerade (generellt höga) i de flesta framgångsrika projekt. 
Detta speglar exempelvis att möjligheten att uppnå målsättningar om åtgärder inom ett projekt 
(ekologisk hållbarhet) ökas av en hög grad av acceptans och deltagande från lokala aktörer och 
markägare (socialt hållbarhet). 
3.2.1 Tullstorpsån  
Figur 5 illustrerar en sammanfattning av beräknade hållbarhetsindex för samtliga projekt. 
Tullstorpsån är det projekt som har högst sammanvägt hållbarhetsindex på 0,81. Projektet i 
Tullstorpsån är ett lokalt initierat och drivet projekt, med stort samlat förtroendekapital bland de 
aktiva lantbrukarna. Att projektet lyckas få igenom markavtal med samtliga lantbrukare längs 
den etappsträcka som var i fokus under projekttiden, visar på detta. Som figuren visar ger detta 
genomslag på den sociala hållbarheten som är den högsta bland alla projekt. 

Ett sätt är att bedriva arbetet kan med stöd av HaV:s utvärdering vara att använda sig av 
Tullstorpsåmetoden: 
 

x Helhetsgrepp om avrinningsområdet. 
x Idéer och projekt skall vara väl förankrade hos de människor som berörs.  
x Markägarens engagemang i centrum. 
x Frivillighet - Långsiktighet - Stort förtroendekapital sätts in. 
x Tydliga mål. 
x Gemensam långsiktig förvaltning och skötsel. 
x Gynnande av biologisk mångfald. 
x Tillvarata och utveckla kulturmiljön i landskapet.  
x Skapa möjligheter för friluftslivet. 

 
 

  

 

 

Tullstorpsåprojektet 



Det finns ett antal planer, miljömål och strategier som direkt knyter an till 
Ståstorpsån och hur den kan utvecklas som: 

x Översiktsplan 
 
x FÖP 
 
x Klimatanpassningsplan 
 
x VA-Plan  
 
x Natur- & kulturmiljöplan 
 
x Verksamhetsplaner 
 
x Miljökvalitetsmål 

 



LOKALA MILJÖMÅL 

Hav i balans och en levande kust  
 
 5 – Kuststräckan ska ha god tillgänglighet och hög 
rekreativ kvalitet Trelleborgs kommuns kust- och 
strandsträcka ska erbjuda värden för rekreation och 
friluftsliv av hög kvalitet.  

Myllrande våtmarker  
1 Skydd av värdefulla våtmarker 
 
2 Våtmarker i odlingslandskapet 
Under år 2015 ska minst 250 ha våtmarker ha anlagts strategiskt i 
jordbrukslandskapet och till 2025 ska 300 ha våtmark vara anlagd. År 2010 ska 
användas som referens. Hänsyn ska tas till kulturlämningar och till naturområdens 
störningskänslighet. En del av våtmarkerna ska vara tillgängliga för friluftsliv och 
rekreation. 
  
3 Åtgärdsprogram för hotade arter och habitat ska genomföras 
De åtgärdsprogram för hotade arter och habitat som är relevanta för kommunens 
våtmarker ska genomföras senast år 2015. 
 
Ingen övergödning  
2 Jordbrukets utsläpp av näringsämnen via vattendrag till havet ska minska  
Genom ett aktivt stöd till markägare t ex via informationsinsatser samt genom anläggande av 
våtmarker och restaurering av åar, ska jordbrukets utsläpp av näringsämnen till havsmiljön 
minska. Trelleborgs kommun ska, i sin roll som markägare, föregå med gott exempel.  
 
 3 Utsläpp av fosfor från kommunens vattendrag ska minska 
År 2020 ska utsläppen av fosforföreningar till havsmiljön ha minskat med minst 25 % från 2014 
års nivå. År 2025 ska minskningen vara minst 50 %. Lämplig mätmetod för säker statistik 
behöver införas. Resultat från Tullstorpsåprojektet ligger till grund för målsättningarna.  
 
4 Utsläpp av kväve från kommunens vattendrag ska minska 
År 2020 ska utsläppen av kväveföreningar till havsmiljön ha minskat med minst 15 % från 2014 
års nivå. År 2025 ska minskningen vara minst 30 %. Lämplig mätmetod för säker statistik 
behöver införas. Resultat från Tullstorpsåprojektet ligger till grund för målsättningarna.  
   
6 Utsläpp av näringsämnen från enskilda avlopp ska minska.  
Under år 2015 ska alla fastigheter med enskilda avlopp i Trelleborgs kommun ha vidtagit 
åtgärder så att de klarar de gränsvärden för utsläpp av näringsämnen som rekommenderas av 
Naturvårdsverket.  

 



Levande sjöar och vattendrag  
  

1 Alla vattendrag ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras.  
Alla Trelleborgs kommuns vattendrag ska ha uppnått minst god status enligt EU:s ramdirektiv 
för vatten till år 2020. År 2015 ska minst ett av dessa vatten ha uppnått god status eller vara nära 
att nå god status. 

  
2 Vattendrag ska utredas och restaureras.  
År 2015 ska en utredning vara genomförd som belyser hur vattendragen ska restaureras för att 
uppnå bästa näringsreducerande effekt, bästa vatten hållande förmåga i landskapet för att minska 
risken för tillfälliga översvämningar till åkermark och bebyggelse samt uppnå högsta värde 
för biologisk mångfald. År 2020 ska de vattendrag som bedöms ha behov av restaurering vara 
åtgärdade eller ha påbörjade restaureringsprojekt.  
 
3 Natur- och kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag ska utvärderas och skyddas.  
År 2015 ska en utredning vara genomförd som belyser och lokaliserar särskilt skyddsvärd och 
värdefull natur- och kulturmiljö längs med sjöar och vattendrag. Till år 2020 ska dessa särskilt 
värdefulla miljöer ha ett långsiktligt skydd.  
 
5 – Rekreationsmöjligheter längs med sjöar och vattendrag.  
Under år 2015 ska en utredning vara genomförd som visar möjliga rekreationsområden i 
kommunen som kan göras mer tillgängliga, längs med sjöar och vattendrag. Hänsyn ska tas till 
naturområdens störningskänslighet. Till år 2020 ska minst ett av dessa rekreationsområden vara 
lättillgängligt och kunna nås av besökare med funktionsnedsättning.  
 
 

 

 

 
augusti 2010 januari 2011 

  
januari 2011 oktober 2014 

 
Författarens exempel: Återkommande översvämning i Tågarp. Bilder: Mona Windh, 
fastighetsägare. 



 
1 – Trelleborgs kommun ska på ett hållbart sätt hushålla med 
naturresurser 
Trelleborgs kommun ska samverka både externt och internt för att 
värdefulla naturresurser i odlingslandskapet, både lokalt och 
regionalt, ska användas på ett hållbart sätt för att trygga kommande 
generationers behov och livskvalitet. 
 

 
2 – Förutsättningar för småbiotoper och hög biologisk mångfald i odlingslandskapet  
ska förbättras 
Informationsinsatser för att öka och gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet ska ske 
kontinuerligt. Odlingslandskapets biologiska mångfald berikas bland annat genom anläggande av 
våtmarker, terrassering av åkanter och anläggande av trädbevuxna kantzoner längs med 
vattendrag. Förutsättningarna för bevarande och nyskapande av småbiotoper och hög biologisk 
mångfald i odlingslandskapet ska ha förbättrats och visat resultat till år 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Tullstorpsåns nya åfåra nedströms Källstorp precis efter avslutad entreprenad oktober 2015. 
Markeringen visar snittet 7/081, nedan kan man se profilen markerad. Längs vattendraget finns 
nu ett 20 ha stort våtmarksområde där träd och buskar planterats. 



STRATEGIER Vardagslivsstad möter upplevelsestad 

Tillgängliggör och skydda 
ådalarna samt omhänderta vatten 

 

Ståstorpsån kan erbjuda ett 
rekreationsstråk med upplevelser 
av både stad som landsbygd  

Tullstorpsån, ett exempel på 
meandrande å med tvåstegsdiken 
och möjligheter att vistas vid  

U4. Tillgängliggör och skydda ådalarna samt omhänderta vatten  
Möjligheten att nyttja landsbygden som resurs för rekreation ska öka genom nya målpunkter som 
attraktiva och sammanhängande naturområden. Stadens fem vattendrag: Albäcksån, Ståstorpsån, 
Hesekällan, Dalköpingeån samt Gislövsån utgör viktiga tillgångar tack vare den befintliga 
biologiska mångfalden, men även dess framtida potential som rekreationsstråk. Se även Natur 
och Kulturmiljöplan 2010. 
 
 Markanvändningskartan markerar ut gröna ådalar i staden. Men markanvändningskartan föreslår 
även ett allvarligt ingrepp i Dalköpingeåns naturområde där ringvägen korsar denna vid Öster 
Järs verksamhetsområde. Här föreslås kompensationsåtgärder t.ex. i form utav våtmarker och 
planteringar tillämpas. Men även balanseringsprincipen kan behövas tillämpas, det vill säga om 
negativ påverkan inte kan undvikas, minimeras eller kompenseras på plats ska värdena ersättas 
på annan plats.  

 
Att tillgängliggöra och skydda ådalarna samt omhänderta vatten medför att Trelleborg:  

x utvecklar de gröna ådalarna så att de bildar spridningskorridorer som gynnar den 
biologiska mångfalden genom en ökad biotop och artvariation, förhindrar näringsläckage 
från jordbruket till Östersjön vilket minskar illaluktande alger och ökar flödeskapaciteten 
av åarna som ett led i klimatanpassningen för att bättre omhänderta ökande 
nederbördsmängder.  

x tar ansvar för att översvämningsrisker minskar, värdefulla våtmarker återskapas, 
Östersjön mår bättre och vattnets kretslopp blir synligt för invånare och besökare.  

Att tillgängliggöra och skydda ådalarna samt omhänderta vatten ställer krav på staden att: 
 Applicera den beprövade Tullstorpsåmodellen på stadens vattendrag. d. v. s. att kantzoner längs 
vattnet avsätts för tvåstegsdiken och återskapar av en naturlig meandring av åarna i samråd 
medberörda markägare. 

x  De gröna korridorerna även blir en rekreativtillgång som utvecklas för fritidsaktiviteter 
och görs efter lämplighetsbedömning tillgängliga med så kallade beträdor, gång-, cykel- 
eller ridstigarna angörs av stadens gröna väst-östliga korridorer med kopplingar vidare 
ner mot havet samt ut mot landsbygden med dess byar. 



Utdrag ur kommunens Natur- och 
kulturmiljöplan 2010: 

 
Karta: Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
 
Abborre, braxen och mört är de vanligaste 
fiskarterna i Åmossarna. Samtliga är vanliga 
arter i mindre sjöar i det skånska landskapet. 
Enligt länets våtmarksinventering är Åmossarna 
ett skyddsvärt objekt, klass 2 (objekt nr. 
01C9G01). Högvassar av kaveldun och 
bladvasstyp och beteshävdad fuktäng ingår i 
området. Mossarna besöks av skolor i 
kommunen för exkursioner och inventeringar. I 
Åmossarna har ett LIP-projekt (program inom 
ramen för lokalt investeringsprogram) 
genomförts. Huvudsyftet med projektet var att 
skydda Åmossarna från att förstöras av 
övergödning och göra området mer tillgängligt 
för undervisning och exkursioner för 
Trelleborgs skolor. 
 

Area: 33 ha Markägare: Privata, staten, 
kommunen(vid Ågård) Skyddsmotiv: 
Naturtyp, geologiska, botaniska, 
zoologiska, landskapsbild 

 
 
Beskrivning: Detta är kommunens största 
sammanhängande småvattensystem och 
består av strandskyddade småvatten och 
dödisgropar. Området är medtaget i 
Länsstyrelsens naturvårdsplan som ett 
skyddsvärt område. Småsjöarna är 
replipunkter (tillflyktsorter) för flora och 
fauna i ett annars hårt uppodlat landskap.  
Åmossarna hyser en relativt rik fågelfauna 
bl.a. med fler par skäggdopping. I 
vassarna häckar brun kärrhök och ibland 
kan även höras rördrom från vassarna. 
Groddjur förekommer också i mossarna. 
Vanlig padda, vanlig groda, åkergroda 
samt ätlig groda finns i området. 
Bottenfaunan i Åmossarna bedöms ha ett 
högt naturvärde. I Åmossarna förekommer 
kräftdjur, tvåvingar, dags- och trollsländor 
samt iglar. Vidare förekommer ett flertal 
snäck- och musselarter, bland annat stor 
dammussla som klassas som tämligen 
sällsynt.  
 

 



Flaningen är ett större grönområde som sträcker sig 
längs Ståstorpsån från Västra ringvägen förbi 
fågeldammarna och ut till Tommarpsvägen. 
Dammarna är från början en lertäkt till ett av 
tegelbruken som legat i närheten. I långa tider låg 
den grundare dammen som gräsmark utan större 
kvalitéer utom på vintrarna då den fick tjänstgöra 
som isbana. Naturisen här var en betydelsefull 
samlingsplats på vinterdagar och vinterkvällar fram 
till 1974 då ishallen invigdes. Numera är den 
omgjord till vattenspegel hela året då den som 
fågeldamm fyllts med liv med ett attraktivt 
promenadstråk runtomkring. 
/Från kommunens hemsida/ 

 

  
 

Ån flyter förbi Flaningen Vattnet pumpas in i den stora 
dammen 

  

 

Viktiga öar för fåglarna En fiskare Ett mycket populärt 
rekreationsområde 

 
x Det har under längre vid funnits funderingar om att restaurera våtmarksområdet. Skulle 

det t.ex. gå att få en bättre genomströmning i dammen genom att integrera den med ån på 
ett bättre sätt? 

 
x Det är sedan lång tid känt att finns en risk för översvämning i området längs med 

Flaningen. Klimatförändringar med stigande havsnivå och kraftiga skyfall ökar behovet 
av flödesutjämnande magasin.  

 
x Den stora transporten av näringsämnen i ån gör det angeläget att anlägga sedimentfällor, 

om möjligt även vid Flaningen.  



 
Mynningsområdet 2016 

 
 
 

 
 
 
 

 
Tyvärr kan det konstateras att på fastigheten  
LOGGEN 1 finns det ett ärende i kommunen  
om förorenad mark, dvs. oljeutsläpp från en  
intilliggande dieselanläggning allt sedan 2009,  
då med omfattande fiskdöd som följd. 
 
Vad jag erfarit så har det efter 7 år ännu inte 
genomförts någon sanering?  
I en för ärendet upprättad MKB bedöms  
att det finns risk långsiktiga negativa effekter 
på intilliggande mark- och vattenmiljön. 
 
Ärendet pekar på vikten av 
hög miljömedvetenhet inte minst  
hos verksamhetsutövarna längs med ån. 



 

 
 
 

Mynningsområdet eller som det fortfarande ofta kallas ”Slusan” skulle kunna bli en riktigt fin 
attraktion, direkt i anslutning till Sjöstaden och Västerstrand. Det är väl bara fantasin som sätter 
gränser. Själv funderar jag över att försöka att återskapa en naturlig åmynning, kan det vara det 
möjligt? 

 
  

 
 
 

 
 
                          
 
 

                                Naturlig åmynning 
 
 
 
  
 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Privat 1977 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Digitalt museum 
 
 

Återskapa en mindre ”småbåtshamn” längre upp i mynningsområdet 
 



Det finns stor kunskap om ån och 
dess närområde, inte minst genom 
den biotopkartering som Ekoll AB 
genomförde för kommunen 2013. 
Den innehåller dessutom konkreta 
åtgärdsförslag, se digital bilaga 

 
x Fiskundersökningar i Ståstorpsån och Åmossarna 2002, A Eklöv 

 
x Bottenfauna 2002, A Eklöv 

 
x Våtmarksinventering 2012, Naturvårdsingenjörerna AB  

 
x Biotopkartering 2013, Ekoll AB  

 
x Bottenfauna, groddjur, fisk och flora 2012/2013 Ekoll AB 
 
x Ståstorpsån, rapport uppsökande verksamhet 2016, Naturvårdsingenjörerna AB  
 
x Ståstorpsån, rapport Statusbeskrivning Ståstorpsåns nedre del 2016, 

Naturvårdsingenjörerna AB, 2016  
 
 

Eklövs Fiske och Fiskevård utför elfiske, oftast i syfte att dokumentera förekomst och 
beståndstäthet av förekommande fiskarter. Metoden används även vid fiskflytt i samband med 
entreprenad i vattendragen. 



För att starta upp och kunna driva projektet framgångsrikt under lång tid krävs ett tydligt mandat 
för uppdraget, den grundläggande finansieringen säkrad, erfaren, målmedveten och 
åtgärdsinriktad projektledning.  

Det finns ett stort antal exempel på hur man upprättar en plan för hur det övergripande 
projektmålet skall nås. Vattendragsrestaurering av det slag som föreslås i denna förstudie, dvs. 
ett helhetsgrepp om hela avrinningsområdet innebär att projektet blir mycket omfattande. 
Hanteringen underlättas om man delar in projektet i etapper och delsträckor knutna till 
tidsplaner. 

Jag anser att det är mycket viktigt att projektledaren tillsammans med sin arbetsgrupp själva 
skriver projektplanen och man inte låses upp av komplex projektstyrning. 

En väl genomarbetad projektplan blir ett mycket bra verktyg till stöd för verksamheten. Den blir 
också ett bra dokument för att presentera projektet för externa intressenter. 
  

 
Förlag på rubriker som kan ingå i projektplanen: 
Direktiv 
Projektbeskrivning 
Intressen 
Bakgrund 
Projektets syften 
Beskriva möjliga åtgärder 
Projektsteg 
Projektledning 
Kartläggning av ån och  
dess avrinningsområde 
Projektering 
Miljöprövningar 
Förvaltning 
Avtal 
Projektomfattning 
Förberedelser 
Genomförandet 
Avgränsning 
Övergripande mål 
Ytterligare mål 
Effektuppföljning 
Projektförberedelser 
Tidplan projektstart 
 

Tidplan projekttid 
Tidplan våtmarker 
Tidplan vattendraget 
Kostnadsuppskattning 
Projektrisker 
Projektmöjligheter 
Uppdragsgivarens ansvar 
Styrelsens ansvar 
Arbetsgruppernas ansvar 
Projektledarens ansvar 
Projektgruppers ansvar 
Rapportering 
Uppdragsgivare och dess styrelse 
Projektgranskare 
Revisorer 
Referensgrupp 
Projektledare 
Resurser 
Projektstart 
Projektavslut 
 



 

Ett förslag att utveckla 

 
-Ståstorpsåprojektet- 

Ståstorpsån - Landsbygd möter Kuststad 
 

 
 
 

x Syftet med projektet är att minska näringsläckaget till Östersjön, lösa 
översvämningsproblematiken, skapa god ekologisk status samt underlätta skötseln av ån för 
markägarnas del.  

x Genom att återskapa en mer naturlig struktur på ån utnyttjar man dess naturliga förmåga att 
dämpa vattenflödet, fånga upp närsalter och öka den biologiska mångfalden.  

x Våtmarker kan anläggas i tillflödena. Översvämningszoner som fördröjer vatten skapas i 
lämpliga områden, reducerande näring och gynnande den biologiska mångfalden.  

x Ökad biologisk mångfald – förstärkta miljöer för växter, fågel, fisk, groddjur och insekter. 

x Ökad mångfald till landskapsbilden – projektet kan förhoppningsvis tillföra många nya 
vattenmiljöer i landskapsbilden och fler ”gröna” stråk i landskapet. Ett pärlband av våtmarker 
och åns förändrade lopp tillsammans med breda kantzoner med variation av träd, buskar och 
öppna ytor ger en förstärkning av landskapet. 

x Åtgärderna ökar möjligheter till rekreation och friluftsliv – i området kan det att finnas 
angöringspunkter och besöksmål för allmänheten. 



x Bottenfauna 2002, A Eklöv 
x Bottenfauna, groddjur, fisk och flora 2012/2013 Ekoll AB 
x Digitalt museum.se  
x Fiskundersökningar 2002, A Eklöv 
x Fördjupning av översiktsplanen 
x Föreningen Gamla Trelleborg 
x Klimatanpassningsplan 
x Muntlig information från markägare och andra intresserade 
x Natur- & kulturmiljöplan 
x Studie Ståstorpsåns nedre del, Naturvårdsingenjörerna AB 2016. 
x Ståstorpsbäcken, utredning, Jordbruksverket 2011. 
x Tullstorpsåprojektet www.tullstorpsan.se 
x VA-plan  
x Våtmarksinventering 2012, Naturvårdsingenjörerna AB  
x Våtmarksinventering Ståstorpsån landsbygden, Naturvårdsingenjörerna AB 2016 
x Åmossarna, informationsfolder, Trelleborgs kommun 2007  
x Översiktsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¾ Aktiviteter i kronologisk ordning 
¾ Biotopkartering 2013, Ekoll AB, digitalt 
¾ Skrivelse ”Samverkan med kommunen” 2013 digitalt 
¾ Statusbeskrivning Ståstorpsåns nedre del 2016, Naturvårdsingenjörerna AB 2016 
¾ Våtmarksinventering Ståstorpsån landsbygden, Naturvårdsingenjörerna AB 2016 
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Åtgärderna i fokus! 


