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1 Sammanfattning
Statusbeskrivningen av Ståstorpsåns nedre del är ett led i det förvaltningsövergripande
samarbetet som startats upp under 2016 för att ta ett helhetsgrepp om Ståstorpsån och samverka
kring vattenvård på landsbygden och i staden. Statusbeskrivningen syftar till att beskriva
vattendragets nuvarande status där det rinner genom de västra delarna av Trelleborgs tätort.
Statusen beror på förutsättningar och verksamheter som finns både i den nära omgivningen och i
avrinningsområdet.
Statusen är inte klassad enligt vattendirektivet men det finns en övervakningsstation vid
mynningen som ingår i övervakningsprogrammet Sydkuståar Trelleborg. Halterna av
näringsämnena kväve och fosfor är mycket höga och vattnet är betydligt grumligt.
Näringspåverkan speglar den höga andelen jordbruksmark i avrinningsområdet. Ståstorpsån
rinner huvudsakligen genom ett flackt och jordbruksdominerat landskap men fungerar även som
recipient för dagvatten. Detta ger förutom höga halter av näringsämnen och andra föroreningar
även en hög flödesbelastning med ökad risk för höga vattenstånd som följd.
Naturvärdena i Ståstorpsån är främst undersökta med avseende på bottenfauna och fisk, men
även groddjur och flora har inventerats. Fiskarter som öring, mört, storspigg, småspigg och ål
förekommer i Ståstorpsån. Reproduktion av öring har förekommit på de undersökta lokalerna
men öringtätheten har minskat. Vid senaste provfisket uppvisades för svenska vattendrag
genomsnittliga förhållanden avseende påverkan på fiskfaunan. Bottenfaunan uppvisar en viss
föroreningspåverkan men ingen påverkan av försurning.
Den nedre delen av Ståstorpsån är hårt trängd av omgivande verksamheter och bebyggelse och
det saknas tillräckliga skyddszoner på vissa delar. Det finns tre st. befintliga dammar och dessa är
viktiga att bevara och utveckla för att gynna både natur- och rekreationsvärden i anslutning till
Ståstorpsån. Mynningsområdet är också intressant att utveckla i samband med planeringen av
den nya stadsdelen Sjöstaden. Åtgärdsförslag som prioriteras är fördröjning av dagvatten och att
ge ökat utrymme för Ståstorpsån genom avsättning av skyddszoner, anläggning av t.ex.
översvämningszoner samt ökad beskuggning.
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2 Inledning
Trelleborgs kommun har gett Naturvårdsingenjörerna AB i uppdrag att genomföra en studie
över Ståstorpsåns nedre del. Syftet är att ta reda på nuvarande status och möjliga åtgärder för att
förbättra vattenkvalitet och biologiska värden. Detta är ett led i arbetet med det
förvaltningsövergripande samarbetet som startats upp under 2016 för att ta ett helhetsgrepp om
hela Ståstorpsåns avrinningsområde och samverka kring vattenvård, på landsbygden och i staden.
Ståstorpsån har sin källa strax norr om Alstad i Trelleborgs kommun och rinner sedan söderut
genom ett flackt och jordbruksdominerat landskap till Trelleborg där den mynnar i Östersjön
(Figur 1). Ståstorpsåns nedre del går genom de västra delarna av Trelleborgs tätort. Vattendraget
fyller således en viktig funktion för avvattningen ifrån både odlingsmarken och bebyggelsen.
Ståstorpsån har, som många andra skånska vattendrag under 1800- och 1900-talen, varit föremål
för utdikningar. Vattendraget har kulverterats eller fördjupats, flyttats och rensats samt kantzoner
minimerats. Den intensiva markanvändningen både på landsbygden och i tätorten ger förutom
höga näringshalter även problem med översvämningar och missgynnar växter, djur och fåglar.
Utvecklingen och utbyggnaden av Trelleborgs tätort gör det angeläget att beskriva och följa
statusen i Ståstorpsåns nedre del samt arbeta med åtgärder för att minska påverkan på
vattendraget och recipienten Östersjön.

Figur 1. Översikt över Ståstorpsåns avrinningsområde (blåmarkerat område). Ståstorpsåns nedre del går genom de västra
delarna av Trelleborgs tätort (rödmarkerad linje).

5

3 Metoder
Studien har omfattat en administrativ del och en fältdel. Det administrativa arbetet har omfattat
kartläggning och sammanställning av olika planer, intressen och genomförda undersökningar i
Ståstorpsån. I samband med fältarbetet har kart- och flygbildsmaterial tagits fram och studerats.
Själva fältarbetet genomfördes i juni 2016. Åsträckan inom Ståstorpsåns nedre del besöktes i fält
och olika parametrar som beskriver vattendraget noterades såsom bottenstatus, kantlutning,
påverkan, erosion, beskuggning m.m. Åsträckans längd är ca 2,4 km och sträcker sig från
utkanten av Trelleborgs tätort i norr ner till mynningen i söder. Resultatet av de båda
inventeringarna samt förslag till åtgärder har sammanställts skriftligt i denna rapport.

4 Administrativ del
4.1 Avrinningsområde
Ståstorpsån ligger inom Sydkuståarnas huvudavrinningsområde 89/90 och mynnar i Östersjön
vid Trelleborg (Tabell 1). Ståstorpsåns avrinningsområde enligt SMHI är 36,28 km2 och består av
84,28 % jordbruksmark, 15,45 % urbant och 0,28 % sjö. I samband med kontroll av angränsande
avrinningsområde har Ståstorpsåns avrinningsområde beräknats uppgå till minst 43 km2
(Jordbruksverket 2011). Även kartläggning av dikningsföretag i området visar att
avrinningsområdet är större än SMHIs uppskattning.
Ståstorpsån har sin sträckning inom Trelleborgs kommun. Vattendragets huvudgren enligt SMHI
är 10,7 km och börjar vid Åmossarna, som är ett naturligt system av flera småsjöar. Vattendraget
har dock sin källa norr om Åmossarna och rinner först i kulvert och sedan som öppet vattendrag
igenom minst sex st. småsjöar vid Åmossarna. Den totala längden öppet vattendrag i Ståstorpsån
är ca 14 km.
Tabell 1. Uppgifter ur svenskt vattenarkiv (SMHI SVAR_2012_2)

STÅSTORPSÅN
Delavrinningsområde AROID

614376-133006

Delavrinningsområdets namn

Mynnar i havet

Huvudavrinningsområde

89/90

Utloppspunkt SWEREF 99 TM

381776, 6137921
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4.2 Jordarter
Jordarterna inom avrinningsområdet domineras av lera och morän. Ståstorpsåns nedre delar
utgör ett område av silt omgivet av morän, lera och sand (Figur 2). I höjd med väg E6 korsas ett
område med grus och söder om detta är marken utfylld. Kustlinjen har under 1900-talet flyttats
ut och Ståstorpsån förlängts ca 250 meter.

Figur 2. Jordarter utmed Ståstorpsåns nedre del. (Kartutsnitt från Ståstorpsåns informationsapp 2016)
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4.3 Topografi och markanvändning
Större delen av Ståstorpsån rinner genom det flacka jordbrukslandskapet på Söderslätt, vilket
tillhör landets bördigaste åkermarker. Avrinningsområdets nordligaste delar ligger dock inom det
sydskånska backlandskapet med betydligt större höjdskillnader i landskapet. Fallhöjden i
vattendraget är ca 35 meter från norr till söder.
Den nedre delen av Ståstorpsån är mycket flack och bottenhöjderna ligger enligt avvägningar
under havets nivå från mynningen och minst 1,2 km uppströms. Markanvändningen utmed den
nedre delen av Ståstorpsån utgörs av odlad mark, bebyggelseområde, industriområde och öppen
mark (Figur 3). I anslutning till Ståstorpsåns nedre del finns också tre st. dammar, se avsnitt
nedan.

Figur 3. Markanvändning utmed Ståstorpsåns nedre del. (Kartutsnitt från Ståstorpsåns informationsapp 2016)
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4.4 Nederbörd och flöden
Årsmedelnederbörden vid SMHIs meteorologiska station i Trelleborg under perioden 1999 –
2015 är 613 mm (Figur 4).
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Figur 4. Årsnederbörd baserat på mätningar av dygnsmedelnederbörden vid SMHIs meteorologiska station i Trelleborg.
Trendlinje visas som prickad linje.

Karaktäristiska vattenföringar har beräknats
avrinningsområde på 43 km2 (Tabell 2).
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Tabell 2. Beräknade flöden i Ståstorpsån (Jordbruksverket 2011).
Dimensionerande flöde

Flöde (m3/s)

MQ

Medelvattenföring

0,3

MHQ

Medelhögvattenföring

3,0

HHQ10

Högsta högvattenföring, 10 års återkomsttid

6,4

4.5 Näringsbelastning
Enligt SMHI:s modellberäkningar under perioden 1999 – 2011 uppgår näringsbelastningen för
hela avrinningsområdet till ett totalt netto om ca 77 ton kväve per år och ca 1,3 ton fosfor per år.
Källfördelningen visar att jordbruket står för ca 92 % av den totala belastningen av både kväve
och fosfor. Detta speglar den stora andelen jordbruksmark i avrinningsområdet. De urbana
områdena inklusive dagvatten står för en proportionellt mindre del av belastningen, ca 4 % av
den totala belastningen. Det finns ett avloppsreningsverk med utsläpp till Ståstorpsån och det
ligger i Alstad.
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Tabell 3. Källfördelning, total belastning av kväve och fosfor under perioden 1999-2011. (SMHI S-HYPE)
Totalt netto för hela avrinningsområdet
Sjö
Skog & Hygge
Myr
Jordbruk
Övrigt
Urbant inkl. dagvatten
Enskilda avlopp
Avloppsreningsverk
Industri
Internbelastning

Kväve [kg/år]
88
0
0
71062
0
3136
174
2673
0
0
77134

Fosfor [kg/år]
0
0
0
1213
0
55
15
35
0
0
1318

Kväve- och fosforhalterna i Ståstorpsån är mycket höga. SMHIs modellberäkningar visar att
totalkvävehalten är ca 7400 µg/l och totalfosforhalten ca 115 µg/l (medel av
månadsmedelvärden under perioden 1999-2013).

4.6 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen och uttrycker den kvalitet en
vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska
uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte får försämras. I vissa fall finns det skäl
att acceptera en mindre sträng miljökvalitetsnorm eller att tidpunkten för när god vattenstatus
ska vara uppnådd skjuts fram. Tidsfrist kan ges till 2021 eller som längst till 2027. Det är
vattendelegationen i vattendistriktet som beslutar vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla för
respektive vattenförekomst. Beslutsunderlaget tas fram av vattenmyndigheterna i samverkan med
länsstyrelse, kommuner, vattenråd m.fl. Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att
normerna följs genom t.ex. tillsyn, fysisk planering och åtgärder i åtgärdsprogram.
Miljökvalitetsnormerna avser ekologisk, kemisk och kvantitativ status i sjöar, vattendrag,
kustvatten och grundvatten. Vid bedömning av ekologisk status används tre kvalitetsfaktorer:
1.biologiska parametrar (bottenfauna, fisk, kiselalger)
2 fysikalisk-kemiska parametrar (näringsämnen, försurning, särskilda förorenande ämnen)
3 hydromorfologiska parametrar (konnektivitet, hydrologisk regim, morfologiskt tillstånd)
Ståstorpsån som vattendrag är inte klassad som vattenförekomst och det finns därför inte några
miljökvalitetsnormer beslutade som ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt. Detta
innebär dock inte att man ska vänta med att vidta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.
Ståstorpsån ligger inom en grundvattenförekomst, SV Skånes kalkstenar, en sedimentär
bergförekomst som sträcker sig över en stor del av sydvästra Skåne. Både den kemiska
grundvattenstatusen och den kvantitativa statusen är god.
Ståstorpsån mynnar i en del av Östersjön som tillhör vattenförekomsten Västra sydkustens
kustvatten. Den ekologiska statusen i denna vattenförekomst har klassificerats till måttlig och
miljökvalitetsnormen har fastställts till god ekologisk status med tidsfrist till 2021. Den kemiska
ytvattenstatusen exklusive kvicksilver är satt till god.
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4.7 Vattenundersökningar
I Ståstorpsåns avrinningsområde finns två övervakningsstationer, en vid vattendragets mynning
och en vid Åmossarna. Övervakningsstationen vid mynningen (Ståstorpsån SE614136-133067)
ingår i övervakningsprogrammet Sydkuståar Trelleborg, vilket omfattar mätningar 6 gånger per
år för undersökning av bl.a. syrgas- och ljusförhållanden, näringsämnen, temperatur,
salthaltsförhållanden och försurning.
Resultat hämtade från den samordnade recipientkontrollen SRK under perioden 1996 – 2013 i
Ståstorpsån visar bl.a. på sjunkande trender för totalkväve och totalfosfor (Figur 5 och Figur 6)
(SLU 2016). Under samma tidsperiod finns en ökande trend för färgtal i Ståstorpsån. Halterna av
organiskt material är måttligt höga till mycket höga och turbiditeten visar på betydligt eller starkt
grumligt vatten (bedömning utifrån årsmedelvärden och Naturvårdsverket 1999). Resultaten
visar även pH över 7,0 och i vissa fall över pH 10,0 vilket innebär att det inte finns någon
påverkan av försurning i Ståstorpsån.
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Figur 5. Totalkvävehalter (µg/l) i Ståstorpsån under perioden 1996 - 2013. Trendlinje visas som rödprickad linje.
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Figur 6. Totalfosforhalter (µg/l) i Ståstorpsån under perioden 1996 - 2013. Trendlinje visas som rödprickad linje.
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Totalkvävehalterna i Ståstorpsån har som årsmedelvärden varierat mellan ca 8730 µg/l som
högst år 2006 och 3280 µg/l som lägst år 2012. Totalfosforhalterna har som årsmedelvärden
varierat mellan ca 402 µg/l som högst år 1996 och 124 µg/l som lägst år 2008.
Från och med 2015 utför Sydvästra Skånes Vattenråd provtagningen av vattenkvaliteten i
Ståstorpsån (och andra vattendrag i Vellinge, Trelleborgs och Skurups kommuner). Mätningarna
2015 visade mycket höga till extremt höga halter av både kväve och fosfor. Medelhalten av
totalkväve var ca 5100 µg/l och medelhalten av totalfosfor ca 150 µg/l (Sydvästra Skånes
Vattenråd 2016).
En bedömning av statusen avseende näringsämnen i Ståstorpsån har gjorts baserat på mätningar
av kväve och fosfor vid mynningen 2008 och 2010 (Ekoll AB 2013). Halterna som
årsmedelvärden visade då på dålig status. Även SMHIs modellerade månadsmedelvärden av
kväve och fosfor under perioden 1999 – 2011 visade på dålig status. För att förbättra statusen
måste både kväve- och fosforhalterna i Ståstorpsån minska. Enligt bedömningen skulle
fosforhalterna behöva minska till under 30 µg/l för att uppnå god status.

4.8 Mark- och grundvattenundersökningar samt saneringar
Invid fastigheten Loggen 1 i Trelleborgs hamnområde finns ett område som sedan 2009 är
föremål för sanering till följd av utläckage av bland annat oljeföroreningar (Figur 7). På den
aktuella fastigheten bedrivs dieselförsäljning. Vid markundersökningar har det upptäckts
petroleumföroreningar som då även runnit ut i Ståstorpsån (ÅF 2015). Efter sanering har en
utvidgad miljöteknisk markundersökning genomförts av dieselanläggningen omfattande
jordprover, sedimentprover och grundvattenprover. Höga halter av alifatiska och aromatiska
kolväten, metaller samt PAH-föreningar påträffades, så även i sedimentprovtagningen. Slutsatsen
blev då att sanering av förorenad mark och framförallt delar av Ståstorpsån borde utföras.
Målsättningen är att avlägsna förorenat sediment så att inte föroreningar sprids och att
bottenfauna och vattenmiljön inte försämras. Planerade åtgärder innebär att sanering i
vattendraget kommer att ske på en sträcka av 25 meter och drygt halva åfåran kommer att
muddras. Även den östra slänten kommer att grävas ur.

Figur 7. Kartutsnitt som visar lokalisering av oljeförorenat område invid fastigheten Loggen 1 (röd ring)
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4.9 Biotopkartering
Ståstorpsån har biotopkarterats i juni 2013 (Ekoll AB 2013). Biotopkartering är en standardiserad
metodik för att beskriva naturvärden och hot mot dessa i ett vattendrag med omgivning.
Biotopkarteringen hade till syfte att få ett övergripande kunskapsunderlag för Ståstorpsån och ta
fram specifika åtgärdsförslag som gynnar biologisk mångfald samt rekreation. Totalt karterades
en vattendragslängd på 13,5 km som indelades i 32 vattenbiotopssträckor. Närmiljö och
omgivning karterades på båda sidor om vattendraget.
Resultaten visade att det finns ett fåtal områden med höga naturvärden. Dessa består framförallt
av småvatten i anslutning till vattendraget. Åtta av dessa småvatten, alla belägna i de övre delarna
av Ståstorpsån, utgör potentiella nyckelbiotoper då de erbjuder viktiga livsmiljöer i det annars
mycket vattenfattiga avrinningsområdet. Hela den nedre delen av Ståstorpsån är omgrävd eller
rätad. Vattendraget saknar till stor del en vattennära zon, d.v.s. ett område i närheten av
vattendraget som översvämmas vid högflöde. Åkermarken har dock en skyddszon intill
vattendraget. Åtgärder som föreslås för att förbättra statusen i vattendraget generellt är
trädplantering, tillförsel av sten och grus i bottensubstratet, höjning av åfårans botten, meandring,
anläggning av tvåstegsdike och våtmarker.

4.10 Våtmarker och dammar
I anslutning till Ståstorpsåns nedre delar finns tre st. dammar., en dagvattendamm och två
dammar i grönområdet Flaningen (Figur 8).

Dagvattendamm

Flaningen
Lilla dammen

Figur 8. Översiktskarta över dammar i Ståstorpsåns nedre del.
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Dagvattendammen anlades år 2012 och är belägen mellan Västra Ringvägen och Hedvägen.
Dammen mottar dagvatten från de norra delarna av Trelleborgs tätort och är förberedd för
kommande byggnation inom hela nordvästra Trelleborg.
Flaningen

Flaningen är ett centralt beläget grönområde på ca 9 ha beläget utmed Ståstorpsåns nedre del.
Det finns två st. dammar, en större damm med en vattenyta på ca 4 ha och en mindre damm
med en vattenyta på ca 0,5 ha. Dammarna är från början en lertäkt till ett av tegelbruken som
legat i närheten (Trelleborgs kommun 2016). I långa tider låg den grundare dammen som
gräsmark utan större kvalitéer utom på vintrarna då den fick tjänstgöra som isbana. Numera är
den omgjord till vattenspegel hela året och har blivit en välbesökt fågeldamm med ett attraktivt
promenadstråk runtomkring.
Ståstorpsån rinner igenom den lilla dammen, till vilken det också kommer ett dagvattenutsläpp
från bebyggelsen i nordost. Den stora dammen som är grundare, förses med vatten via
pumpning från den lilla dammen.

4.11 Biologiska undersökningar och inventeringar
Fisk

Fiskfaunan i Ståstorpsån har undersökts genom elfiske 1999, 2002 och 2012 på sammanlagt fyra
lokaler, varav två är belägna i den nedre delen av Ståstorpsån (Figur 9, Tabell 4).
Vid undersökningen 2012 erhölls totalt sex fiskarter i Ståstorpsån och det var öring, mört,
storspigg, småspigg, ål och benlöja (Ekoll AB 2012/2013). De lokaler som inventerades 2012 var
lokal 2, 3 och 4 enligt Figur 9. Reproduktion av öring förekom på alla lokalerna, men vid
jämförelse med tidigare elfisken kan det konstateras att öringtätheten minskat (Figur 10). Den
enligt rödlistan akut hotade ålen fångades vid elfisket både 2012 och 2002.
Vid undersökningen 2002 erhölls fem fiskarter samt signalkräfta i Ståstorpsån (Eklövs Fiske &
Fiskevård 2003a). De vanligast förekommande arterna var öring, mört och ål. Dessutom
förekom småspigg och storspigg. De lokaler som undersöktes 2002 var lokal 2 och 4 enligt Figur
9. Lokalerna 1 och 2 har tidigare undersökts med elfiske 1999. Då erhölls färre arter och lägre
täthet av öringungar än vid elfisket 2002.
Vattenmiljön är den faktor som främst avgör olika fiskarters förekomst och täthet i ett
vattendrag. Påverkan kan utgöras av organiska föroreningar, låga syrgasvärden, höga halter av
giftiga ämnen såsom ammonium, samt fysisk förändring av vattendraget som dikning och
förändrad markanvändning. Bedömning av påverkan på fiskfaunan görs med hjälp av index som
sammanfattar resultaten av bl.a. antal arter, fisktäthet och andel laxfisk med hög reproduktion.
De undersökta lokalerna i Ståstorpsån 2002 (2 och 4) visade på en låg påverkansgrad, där
resultaten indikerade ingen eller obetydlig påverkan (Eklövs Fiske & Fiskevård 2003a).
Resultatet från 2012 års provfiske visar att för svenska vattendrag genomsnittliga förhållanden
råder på två av lokalerna (2 och 4) medan den tredje lokalen (3) har en status som är högre än
genomsnittet.

14

4

3

2
1

Figur 9. Kartutsnitt som visar elfiskelokaler i Ståstorpsån 1999, 2002 och 2012. Lokal 1 och 2 är belägna i
Ståstorpsåns nedre delar. 1 = Hallabacken, 2 = Prästahejdan, 3 = Tågarp, 4 = V Vemmerlöv)

Tabell 4. Sammanställning över elfisken i Ståstorpsån.
Hallabacken

Antal arter
Individtäthet (antal/100 m2)

Tågarp

V Vemmerlöv

1999

2012

2002

1999

2012

2012

2002

3

2

5

4

6

3

3

31,8

18,2

169,7

90,7

90,3

46,5

152,1

78

78

11,4

16,6

2

Biomassa (g/100 m )
Täthet, öring (antal/100 m2)

Prästahejdan

106
26,6

16,9

67,7

15

78,9

145,1

Figur 10. Öringtäthet på lokalen Prästahejdan i Ståstorpsåns nedre del (lokal 2) vid elfisken 1999, 2002 och 2012.
Bottenfauna

Bottenfaunan i Ståstorpsån och Åmossarna har undersökts på tre lokaler under hösten 2002. På
den undersökta lokalen i Ståstorpsån (V Vemmerlöv ca 8 km från havet) erhölls ett relativt lågt
antal arter (21 st.) På de två lokalerna i Åmossarna var antalet arter måttligt högt (26 st.) De
vanligast förekommande djurgrupperna i Ståstorpsån var kräftdjur (Crustacea), nattsländor
(Tricoptera), dagsländor (Ephemeroptera), snäckor (Gastropoda) och tvåvingar (Diptera). Av
rödlistade arter, registrerades en nattsländeart, Tinodes Pallidus, i Ståstorpsån (Eklövs Fiske &
Fiskevård 2003b).
De bottenlevande djuren utgör en stor del av den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag.
Bottendjuren utgör också en viktig födoresurs för både fågel och fisk och har stor betydelse för
nedbrytningen av organiskt material. Påverkan på bottenfaunasamhället bedöms med hjälp av
olika index som beräknas föra att sammanfatta resultaten. Samtliga tre lokaler i Ståstorpsån och
Åmossarna 2002 bedömdes ha en måttlig grad av föroreningspåverkan samt ingen eller obetydlig
påverkan av försurning. Bottenfaunan i Ståstorpsån och Åmossarna bedömdes ha ett högt
naturvärde.
Bottenfaunan har även undersökts år 2012. Då undersöktes två lokaler i Ståstorpsån, en lokal i
Flaningen och en lokal i Åmossarna. Resultaten från 2012 års bottenfaunaundersökning visade
bl.a. på en måttlig ekologisk kvalitetsstatus i Ståstorpsån. De undersökta lokalerna bedömdes ha
en betydlig eller stark föroreningspåverkan. Antalet arter i Ståstorpsån och i dammarna var
måttligt till stort, mellan 30 och 47 st. Samtliga lokaler bedömdes dock ha en låg mångfald p.g.a.
stor dominans av en eller ett fåtal arter. Störst mångfald hade Åmossarna (Ekoll AB 2012/2013).
Groddjur

Vanlig padda och ätlig groda är de vanligaste groddjuren inom Ståstorpsåns avrinningsområde.
Groddjur inventerades i Åmossarna och ytterligare fyra dammar i Ståstorpsåns avrinningsområde
år 2013. Groddjur har även inventerats en gång tidigare, år 2002, i Åmossarna. Då förekom
vanlig padda, vanlig groda, åkergroda och ätlig groda. Inventeringsresultatet 2013 var detsamma,
med undantag av vanlig groda. Merparten av de inventerade dammarna innehåller fisk, vilket
vanlig padda och ätlig groda, i motsats till många andra arter, inte är känsliga för. Av mer
ovanliga arter, observerades Större vattensalamander på en av lokalerna 2013. Sammantaget är
groddjursfaunan i Ståstorpsåns avrinningsområde typisk för områden som ligger i
jordbruksområden (Ekoll AB 2012/2013).
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Flora

Floran i Ståstorpsån och dess närmiljö har undersökts av Ekoll AB 2013. Undersökningen visade
att floran huvudsakligen var av trivial karaktär och starkt påverkad av omgivande åkerlandskap.
Kvävegynnade arter som kirskål, knylhavre och vanlig brännässla dominerade längs med
vattendraget. Totalt noterades 253 arter längs Ståstorpsåns huvudfåra. Av rödlistade arter
påträffades tre arter som klassificeras som sårbara, alm, ask och bergjohannesört. I den nedre
delen av Ståstorpsån var området kring den då nyanlagda dagvattendammen ett av de mer artrika
områdena med en stor andel ogräsarter som trivs på tillfälliga växtplatser.

4.12 Dikningsföretag
Vattenmiljön i Ståstorpsån är betydligt påverkad av rensning och ca 45 % av huvudfåran berörs
av dikningsföretag (Ekoll AB 2013). I hela avrinningsområdet finns ett 25-tal olika
dikningsföretag (Tabell 5). Nedre delen av Ståstorpsån berörs huvudsakligen av ett
dikningsföretag och det är Ståstorp nr 4 m.fl. hemman av år 1928 (Figur 11). Vid åtgärder som
innebär en förändring av vattendraget jämfört med dikningsföretagets villkor ska
dikningsföretaget omprövas så att t.ex. nya villkor fastställs eller dikningsföretaget läggs ner.

Ståstorp nr 4
m.fl. hemman

Figur 11. Dikningsföretag utmed Ståstorpsåns nedre del.
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Tabell 5. Dikningsföretag i Ståstorpsåns avrinningsområde
AKT

NAMN

ÅR

12-LN-118

Torkelstorp nr 3 mfl hemman

1926

12-LN-150

Klörup nr 10 mfl hemman

1926

12-LN-289

Klörup nr 13

1930

12-LN-792

Klörup - Sjörup

1946

12-LN-2162

V Alstad

1961

12-LN-2202

V Alstad

1964

12-VÄA-145

Nr 11 Västra Alstad m.fl. hemman

1920

12-LN-1459

Västra Alstad nr 4 m fl hemman

1929

12-VÄA-132

Nr 4 och 11 V. Alstad

1913

12-LN-459

Stora och Lilla Slågarps df

1932

12-STS-28

Stora och Lilla Slågarp samt Klörup

1902

12-LN-623

Haglösa nr 14 och 18

1939

12-LN-624

Haglösa - Gylle

1939

12-LN-437

Haglösa - Gylle

1930

12-LIS-94

Nr 12 Haglösa

1913

12-LN-965

Haglösa - Vemmerlövs df

1949

12-LN-622

Gylle nr 5 och 10

1938

12-LN-1295

Vemmerlövs by

1926

12-VÄR-29

Nr 17 och 1 Västra Vemmerlöv

1911

12-VÄR-26

Nr 8 och 21 Västra Vemmerlöv

1899

12-LN-438

Hammarlöv nr 41

1934

12-LN-357

Hammrlöv nr 38

1932

12-VÄM-24

nr 5 och 7 Tågarp

1889

12-LN-931

Rämpedal

1950

12-GYL-59

Nr 7 Fjärdingslöv och Nr 3 Gylle

1910

12-LN-560

Högalid

1937

12-LN-1431

Ståstorp nr 4 mfl hemman

1928

12-VÄM-31

nr 1 och 5 Ståstorp

1914

12-LN-872

Trelleborgs invallningsföretag

1946

4.13 Vattendomar
Vattendomar som berör Ståstorpsån är följande:
A 60/1957 = Ståstorpsbäcken bro v infarten till Trelleborg
A 21/1963= Ståstorpsbäcken, bro inom Trelleborgs stad
A 23/1966 = Trelleborg, bräddningsledning från Ståstorpsbäcken till Östersjön.
A 13/1959 = Ståstorpsbäcken, bro för den s.k. Genvägen inom Trelleborgs stad i Malmöhus län.
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4.14 Broar och trummor
Utmed Ståstorpsåns nedre del finns 13 broar och trummor som berör huvudfåran (Tabell 6,
Figur 13). Det finns en bräddledning med intag i Ståstorpsån vid Västra Ringvägen (Figur 12).
När vattenståndet stiger över en viss nivå bräddar vatten via denna ledning rakt ut i Östersjön.
Tabell 6. Förteckning över broar och trummor i Ståstorpsåns nedre del. Nr 1 – 12 har avvägts av Jordbruksverket 2011.
Bro
nr

Läge

Diam.

Bredd

Höjd

Längd

1

Strandridaregatan

2

mm

m

m

m

2,5

2,1

18

Betongtrumma

Järnvägsspåret

2,5

2,1

30

Betongtrumma

3

Väg E6

2,5

2,1

30

Betongtrumma

4

Västergatan

3,4

1,4

Betongbro

5

GC-väg nedan lilla dammen

4,5

1,7

Träbro upplagd på balk
mellan btgstöd

6

GC-väg ovan lilla dammen

4,4

1,7

Träbro upplagd på balk
mellan btgstöd

7

GC-väg Flaningens nedre delar

6,5

2,0

Träbro upplagd på balk
mellan btgstöd

8

GC-väg Flaningens övre delar

2,6

2,1 (1,33)

Träbro upplagd på balk
mellan btgstöd

9

GC-väg Fågelbäcksskolan

2,6

2,1

Träbro upplagd på en
btgtrumma

10

Västra Ringvägen

2,6

2,1

11

Västra Ringvägen - Östersjön

1400

Bräddledning

12

Hedvägen

2x1800

Betongtrumma, 2 st.
parallella

13

Ståstorp

1600

Betongtrumma

Figur 12. Bräddledning och trumma vid Västra Ringvägen.
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30

Typ

Betongtrumma

13

12

11

10

9

8

7
6

5
4

3
2
1

Figur 13. Översiktskarta över Ståstorpsåns nedre del. Numrering 1-13 visar broar och trummor. Gröna markörer visar
dagvattenutlopp.
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4.15 Dagvatten
Utmed Ståstorpsåns nedre del finns ett flertal utlopp ifrån dagvattenledningar. Stora
dagvattenutlopp sker t.ex. vid Hedvägen, mellan Flaningen och Västra Ringvägen, i den lilla
dammen vid Flaningen och nära mynningen i havet (Figur 13). Enligt en utredning av
Jordbruksverket 2011 har dagvattenbelastningen en stor påverkan nedströms Västra Ringvägen,
och medför i kombination med avrinningen ifrån jordbruksmarken en betydande höjning av
vattennivån vid större regntillfällen.
Under senare år har en dagvattendamm anlagts vid Hedvägen som fördröjningsmagasin för
dagvatten (se även ovanstående avsnitt Våtmarker och dammar). Fler möjligheter att fördröja
dagvatten finns på idé- och planeringsstadium i form av ytterligare minst två dammar i
anslutande dagvattensystem.

4.16 Översvämningsrisk
Ståstorpsåns nedre delar belastas med både dagvatten och avrinning ifrån jordbruksmarken
ovanför. Historiska kartbilder över Trelleborg visar på förändringen av markanvändningen under
de senaste hundra åren. Idag har Trelleborgs tätort expanderat betydligt, vilket bl.a. medfört ökad
avrinning från hårdgjorda ytor och en ökad belastning på Ståstorpsån. Det berörda
dikningsföretaget från 1928 i Ståstorpsåns nedre del är inte dimensionerat för det. Redan i
samband med förrättningen 1929 redovisades att den då beräknade högvattenytan skulle
innebära översvämningar kring ån (Jordbruksverket 2011). Risken för höga vattenstånd och
översvämningar kommer att öka genom en ökad flödesbelastning av dagvatten. Nederbörden
visar en ökande trend, likaså ökar utbyggnaden av Trelleborg. Idag finns krav på fördröjning av
dagvatten på egen tomtmark vid exploatering. För framtiden är det viktigt att kapacitetsbehovet
klargörs samt tillräcklig fördröjning erhålls. Att skydda mot översvämningar är en viktig del både
i Klimatanpassningsplanen för Trelleborgs kommun och i den fördjupade översiktsplanen för
Trelleborgs stad 2025 (Figur 14).

4.17 Klimatförändring
Ett förändrat klimat innebärande bl.a. ökade nederbördsmängder och en höjning av havets
medelnivå medför ökad risk för översvämningar, övergödning och en försämrad vattenkvalitet.
Detta påverkar inte bara statusen i Ståstorpsån utan berör även många verksamheter och
funktioner i anslutning till vattendraget.
Trelleborgs kommun har tagit fram en klimatanpassningsplan som ska hjälpa kommunen att
vidta åtgärder för att anpassa hela samhället till ett förändrat klimat, nu och i framtiden. I
klimatanpassningsplanen identifieras olika effekter och förslag på åtgärder som berör bl.a. sjöar
och vattendrag, dagvatten och låglänt bebyggelse (Trelleborgs kommun 2013).
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Figur 14. Karta med översvämningsrisk enligt fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025.

4.18 Fördjupad översiktsplan
Ståstorpsån är ett av fem vattendrag som särskilt berörs av den fördjupade översiktsplanen för
Trelleborgs stad 2025. Enligt strategi U4 ska man tillgängliggöra och skydda ådalarna samt omhänderta
vatten. Detta innebär att Trelleborg ska utveckla 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. Trelleborg ska ta ansvar för att översvämningsrisker
minskar, värdefulla våtmarker återskapas, Östersjön mår bättre och vattnets kretslopp blir synligt
för invånare och besökare. Som exempel kan Ståstorpsån erbjuda ett rekreationsstråk med
upplevelse av både stad som landsbygd (Trelleborg 2014).
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Kuststad 2025

Under 2016 påbörjas ett omfattande stadsomvandlingsprojekt med arbetsnamnet Kuststad 2025 i
Trelleborgs kommun. Projektet består av totalt fem delprojekt. Ett av dessa är den nya
stadsdelen Sjöstaden, vilket berör i huvudsak mynningsområdet i Ståstorpsån. Sjöstaden handlar
om att bebygga de västra delarna av den befintliga hamnen med havsnära bostäder då dessa ytor
frigörs vid en flytt av hamnverksamheten. Även området mellan Trelleborgs hamn och Västra
småbåtshamnen inkluderas (Trelleborgs kommun 2016).

4.19 Detaljplaner och yttranden
Ståstorpsån berörs av ett flertal detaljplaner i området från mynningen upp till Ståstorp strax norr
om Hedvägen (Figur 12).

Figur 15. Utsnitt från Trelleborgs kommunkarta. Detaljplaner.

Två aktuella exempel på detaljplaner som berör Ståstorpsån handlar om pågående och planerade
utbyggnader i de nordvästra delarna av Trelleborg.
Ny detaljplan för del av Ståstorp 3:1 ”COOP” har som syfte, jämfört med gällande detaljplan, att
även möjliggöra handel med dagligvaror (livsmedel) inom fastigheten samt att förändra
angöringsförhållandena till befintliga byggnader och planerade verksamheter (Trelleborgs
kommun 2016, samrådshandling 2016-06-07). Syftet är också att säkerställa tillräckliga ytor för
det i den fördjupade översiktsplanen fastlagda rekreativa och biologiska grönstråk som planeras
utmed Ståstorpsån. Detaljplanens utformning och bestämmelser skall även bidra till att
understryka Hedvägen som stadsgata in och ut ur centrum.
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Inom detaljplan för Väster Jär 3:4, m.fl. (Reningsverket) genomförs nybyggnation av
handelsverksamhet. Bygglovsförfrågan har, i mars 2016, bemötts av ett yttrande med anledning
av att man vill bygga endast 3 meter från fastighetsgräns och Ståstorpsån. Enligt yttrandet strider
ansökan mot detaljplanen, stämmer inte med den fördjupade översiktsplanens intentioner och
motverkar natur- och kulturplanen (Trelleborgs kommun 2016, tjänsteskrivelse 2016-03-22).
Ytan för Ståstorpsån som är avsatt i planen är med 6 meters avstånd redan mycket begränsad
och borde istället utökas.

4.20 Fastigheter
Ståstorpsåns nedre del genomlöper följande tre fastigheter:
Trelleborg Ståstorp 3:1
Trelleborg Väster Jär 3:4
Trelleborg Väster Jär 4:120
Samtliga ägs av Trelleborgs kommun.

4.21 Skyddade områden
Ståstorpsåns nedre del omfattas inte av något riksintresse eller några skyddade områden såsom
nationalpark, natur- eller kulturreservat, natura 2000-område, djur- och växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.

4.22 Kulturmiljö
Ståstorpsåns nedre del är belägen inom kulturmiljöstråket Skånelinjen Per-Albin linjen samt
området klassat som särskilt värdefulla kulturmiljöer Trelleborg.
Historiska bilder såsom Skånska Rekognosceringskartan visar på hur Ståstorpsåns lopp
förändrats i och med den förändrade markanvändningen under 1800- och 1900-talen (Figur 16).

Figur 16. Utsnitt av Skånska Rekognosceringskartan från åren 1812 och 1815-1820 IÖ209
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Historiska kartor visar också speciellt på förändringar i Ståstorpsåns mynningsområde under
1900-talet då kustlinjen flyttats ut och vattendraget förlängts (Figur 17). Vattendraget har också
flyttats i sidled och fått en mer östlig sträckning än tidigare.

Figur 17. Trelleborg 100 år tillbaka i tiden. Utsnitt ur historisk karta från 1914 med Ståstorpsåns mynning i havet
(Trelleborgs kommun 2016).

Figur 18. Ståstorpsåns mynning i havet 1970-tal (vänster bild) jämfört med år 2014 (höger bild).
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5 Fältdel
5.1 Resultat
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Figur 19. Översikt över Ståstorpsåns nedre del med delsträckor från 1 till 9.
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Den nedre delen av Ståstorpsån som omfattats av fältarbetet är ca 2,4 km lång. Fältarbetet
genomfördes i juni 2016 då vattenföringen var låg. Åsträckan har delats upp i 9 delsträckor vilka
beskrivs var för sig i nedanstående avsnitt. Se även Figur 13.
Delsträcka 1 (Mynningsområdet)

Åsträckan från mynningen upp till väg E6 utgör en förlängning av vattendraget (ca 250 m) och
går genom utfyllnadsmark. Åsträckan korsas av både väg och järnväg där vattnet passerar via
betongtrummor. Det finns ett antal dagvattenutlopp och en del av sträckan är föremål för
sanering av bl.a. oljeföroreningar (loggen 1). Det finns ett smalt band med öppen mark kring
vattendraget närmst väg E6 och mynningen i havet. Omgivningen består i övrigt av
industriområde med hårdgjorda ytor för väg och dieselanläggning på den östra sidan och
lagerlokaler på den västra sidan. Industriområdet saknar skyddszon utmed vattendraget och
slänterna i ån är höga och branta. En stor del av slänterna är beklädda med krossten.
Beskuggning förekommer endast i liten utsträckning. Botten domineras av sten- och grusmaterial
med viss förekomst av finare sediment. Bottenbredden är ca 2,5 – 3 m.

Delsträcka 2 (väg E6 – Västergatan)

Bottenbredden är ca 3 m större delen av åsträckan, men något bredare ca 3,5 – 4 m i de
nedströms delarna närmast väg E6 där ån sedan passerar igenom en trumma. Botten består av
sten- och grusmaterial. I de uppströms delarna mot Västergatan är botten och kanter stensatta
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med större sten. Slänterna är branta men har rikligt med växtlighet i form av gräs, örter och
buskar. Viss beskuggning från träd förekommer också och nya träd har planterats på den östra
sidan. Det finns även en GC-väg på den östra sidan. Den omgivande marken är välskött och
består av öppen mark som på den västra sidan gränsar till bebyggelse. Åsträckan berörs av
dikningsföretaget Ståstorp m.fl. hemman av år 1928 vars nedre gräns går vid väg E6.
Dikningsföretaget berör även delsträckorna uppströms t.o.m. delsträcka 7.

Delsträcka 3 (Västergatan – Lilla dammen)

Åsträckan är kraftigt påverkad av erosion och uppfylld på den västra sidan mot husen. Olika
typer av erosionsskydd förekommer med t.ex. pålar, plåt och betong. Vissa av fastigheterna är
bebyggda med tillbyggnader ända ut till kanten av uppfyllnaden i ån. På den östra sidan finns en
gångstig mellan ån och bebyggelsen och staket är uppsatt utmed slänten. Botten består av stenoch grusmaterial och det finns viss beskuggning från träd. Åsträckan är som smalast i de
nedströms delarna vid Västergatan där ån passerar under en låg bro. Enligt Jordbruksverket
dämmer denna bro redan vid medelvattenföring (Jordbruksverket 2011).
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Delsträcka 4 (Lilla dammen)

På denna sträcka finns en damm som ån rinner igenom. Dammen mottar även dagvatten ifrån
bebyggelsen i nordost. Dammen ligger i parkmiljö med staket och GC-vägar runt större delen.
GC-vägarna korsar ån med 2 st. träbroar, en uppströms och en nedströms damm. Det finns en
liten ö i dammen och längs delar av strandkanten finns stora träd som är värdefulla för bl.a.
beskuggning. Det finns 2 st. träbroar för GC-vägar, en direkt uppströms dammen och en direkt
nedströms dammen.

Delsträcka 5 (Flaningen)

Ån rinner på den västra sidan om Flaningen. Mellan vattendraget och dammen finns en GC-väg
med staket invid kanten på ån. Slänterna på åsträckan är branta (ca 1:1) längs med GC-vägen. På
den västra sidan gränsar vattendraget till bebyggelsen där släntlutningen är bitvis något flackare
än på motstående sida mot Flaningen. Hus och trädgårdar går dock bitvis nära vattendraget och
det finns bl.a. en brygga. Bottenbredden är ca 3,0 – 4,0 meter. Större sten och block förekommer
på enstaka platser. Växtligheten i åfåran hänger samman med beskuggningen, vilket innebär att
de delar som har mindre beskuggning av träd har mer igenväxning av bladvass. Åsträckan har ett
rakt lopp i den övre delen men gör några svängar längre nedströms. Detta ger ett mer naturligt
intryck som skapar mer variation. På åsträckan finns dagvattenutlopp och ett utlopp från
Flaningen.
Flaningen
Flaningen består av en större damm som omges av grönområde. Den centrala placeringen i
tätorten gör den särskilt värdefull ur rekreationssynpunkt. Fågellivet är rikt och det finns bl.a. en
skrattmåskoloni.
Vattenytan i Flaningen ligger nära under den omgivande marken. GC-vägar runt dammen gör att
tillgängligheten och utsikten över vattnet är god. Vattenförsörjningen sker genom pumpning
ifrån den lilla dammen i sydost. Vattenomsättningen och djupet i Flaningen är inte närmare känt.
Utloppet sker via 2 st. utloppsrör med dimensionen 150 mm till ett 3 – 5 m brett utloppsdike
som går runt dammen på den norra sidan. Diket mynnar sedan i Ståstorpsån via ett rör. Detta
rör är igensatt med rötter m.m. på utloppssidan i Ståstorpsån. Sediment och vatten i utloppsdiket
och dammen är svart och illaluktande. Detta indikerar syrefattiga förhållanden och
svavelvätebildning, vilket är giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer. Syrefria
förhållanden medför även en ökad risk för fosforläckage ifrån sedimentet.
Fisksamhället i Flaningen är inte närmare känt. Är fisken inplanterad eller finns ett mer naturligt
fiskbestånd?
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Delsträcka 6 (Flaningen – Västra Ringvägen)

Åsträckan är lugnflytande och har ett helt rakt lopp. Bottenbredden är ca 1,5 – 3 meter och
släntlutningen ca 1:1. Åsträckan omges av öppen mark i form av främst parkmiljö och
beskuggningen är relativt god. På den östra sidan finns en GC-väg som går nära kanten på ån. I
den övre delen har den västra sidan planats ut ca 1,5 m över botten och denna yta är beväxt med
gräs. Det finns 2 st. träbroar för GC-vägar, en vid sträckans nedre gräns vid Flaningen och en
längre uppströms. Det finns en kabel som hänger löst över ån och det finns dagvattenutlopp.

Delsträcka 7 (Västra Ringvägen – Hedvägen)

Åsträckan omges av öppen mark med en dagvattendamm på den östra sidan. Själva vattendraget
får dock litet utrymme. Åfåran är kanaliserad med höga, branta slänter. Angränsande
handelsområde vid McDonalds saknar tillräckliga skyddszoner och den fortsatta exploateringen
sker farligt nära ån. Eftersom ån kröker och har branta kanter är det vattendragsnära området
särskilt utsatt för erosion och höga flöden. Intill utbyggnaden av handelsområdet finns en liten
damm, dock inte känt varifrån tillrinningen kommer. Söder om den lilla dammen har åfåran en
lägre slänthöjd och en remsa med gräsbevuxen plan mark. Utanför detta finns en vall bevuxen
med buskar som avgränsning mot området för Trelleborgs avfallsanläggning. Beskuggande träd
saknas.
Åsträckan berörs av dikningsföretag och har nyligen rensats (2016). Rensmassorna har lagts upp i
vallen mellan dagvattendammen och åfåran så att ett högre krön erhållits. Detta har gjort att
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åkanten är väldigt hög och brant mot dagvattendammen. Bottenbredden är ca 1 – 2 meter utom
framför trummorna vid vägarna där åfåran breddats. Åsträckan är till större delen lugnflytande
men i de övre delarna upp mot Hedvägen svagt strömmande. I den nedre delen vid Västra
Ringvägen finns en bräddning i form av ett intag till en kulvert. När vattenytan i ån stiger över en
viss nivå leder kulverten en del av flödet rakt ut i Östersjön.

Dagvattendammen
Dammen består av två delar som avgränsas genom en stensatt tröskel. Den övre, större delen av
dammen har ett klarare vatten än den nedre delen och rikligt med undervattensvegetation i form
av slingeväxter (Myriophyllum). Tofsvipa, gravand och sothöns sågs vid besöket. Av groddjur sågs
ätlig groda. Dammen har flacka slänter ut mot vägarna (men inte mot ån) och ligger väl synligt i
närheten av ett handelsområde i utbyggnadsskede.

Delsträcka 8 (Hedvägen – Ståstorp)

Den omgivande marken består av åkermark md skyddszon på den östra sidan och klippt
gräsmatta och parkering på den västra sidan. Beskuggning saknas. Bottenbredden är ca 1 – 2 m
och åns kanter är branta (ca 1:1) och över 2 m höga. Åsträckan är till största delen lugnflytande
men till mindre del förekommer även svagt strömmande partier. Biotopåtgärder har tidigare
utförts på sträckan (1998) varför botten består av omväxlande höljor med finare sediment och
trösklar med sten och grus. Trösklarna är dock igenslammade och delvis överväxta.
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Vattenvegetationen är riklig och relativt varierad med övervattensväxter som bladvass, svalting,
svärdslilja, rosendunört, kaveldun, blomvass, älggräs, säv m.fl. Av flytbladsväxter förekommer
vattenpilört. Vid Hedvägen finns två st. trummor med dimensionen 1800 mm.

Delsträcka 9 (Ståstorp)

Delsträckan har ett huvudsakligen rakt lopp men kröker söderut ungefär mitt på sträckan. I
kröken finns en murad brunn och kulvertmynning som utgör rester från ett tidigare sockerbruk i
närheten. Vattendragets bredd är ca 6-8 m och bottenbredden ca 2 m. Omgivningen består av
åkermark med 6 meter bred skyddszon. Träd som beskuggar vattendraget saknas förutom några
mindre träd i höjd med gården på den östra sidan. Hela sektionen i ån är beväxt med
övervattensväxter som på större delen av sträckan helt domineras av bladvass. Växtligheten är
mycket kraftig och står i höjd med omgivande mark. Åns kanter är höga och branta med
förekomst av erosion och ras. Åsträckan är lugnflytande och har en mjuk botten med ca 20 – 30
cm sediment. Sedimentet luktar svavelväte vilket tyder på syrefattiga bottenförhållanden.
Trumman under den enskilda vägen vid delsträckans nedre gräns är en betongtrumma med
dimensionen 1600 mm.
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6 Åtgärdsförslag
6.1 Prioriteringar och målsättningar
Genomförande av vattenvårdsåtgärder i Ståstorpsån ligger i linje med t.ex. det lokala
miljömålsprogrammet och andra planer och strategier i Trelleborgs kommun. Det finns dock
inte några konkreta åtgärder beslutade. Förstudie Ståstorpsån och denna statusbeskrivning visar
tillsammans med tidigare utredningar och inventeringar att det kan vara motiverat att satsa på
vattenvårdsåtgärder i Ståstorpsåns avrinningsområde.
I följande avsnitt lämnas rapportförfattarens förslag på åtgärder i form av idéer och åtgärdstyper
som skulle kunna undersökas för genomförande i Ståstorpsåns nedre del. Syftet med åtgärderna
är att bidra till ökad näringsrening, biologisk mångfald och flödesutjämning. Åtgärderna kan
också medföra ökade möjligheter till rekreation och aktiviteter kring vattendraget som natur- och
rekreationsområde.
Utmed Ståstorpsåns nedre del finns få ”lediga ytor” där nya våtmarker och översvämningszoner
kan anläggas. De befintliga dammar som finns i området är därför viktiga att bevara och utveckla.
Fördröjning av dagvatten prioriteras i kombination med att öka utrymmet för själva vattendraget
genom i första hand avsättning av skyddszoner mot omgivande bebyggelse och industrimark.
Vattendraget bör också ges mer utrymme genom kantavplaning, anläggning av tvåstegsdiken och
översvämningszoner. Förutom större strandzoner som gynnar både vatten- och landlevande
arter, erhålls en ökad magasinsvolym vid ökade flöden. En ökad beskuggning av vattendraget
föreslås generellt utmed hela den nedre delen av Ståstorpsån då det medför både ett minskat
underhållsbehov (mindre igenväxning med t.ex. bladvass) och förbättrad livsmiljö för fisk och
andra vattenlevande organismer. Krossten som förekommer i vattendraget ska ersättas med
naturligt avrundad sten och grus.

6.2 Åtgärdsnivåer
Beroende på de olika förutsättningarna i området föreslås olika åtgärdsnivåer där åtgärdsnivå 1
uttrycker den lägsta ambitionsnivån och nivå 3 är den mest omfattande åtgärdsnivån.
Nivå 1
-

Avsättning av en brukningsfri hänsynszon (skyddszon)
Beskuggning

Nivå 2
-

Åtgärder i nivå 1
Tillförsel av natursten och naturgrus i bottensubstratet
Kantavplaning

Nivå 3
-

Åtgärder i nivå 1 och 2
Anläggning av tvåstegsdiken
Anläggning av översvämningszoner
Anläggning av våtmarker och dammar
Meandring
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6.3 Idéförslag
Delsträcka 1 (Mynningsområdet)

Åtgärdsnivå 3.
Hela mynningsområdet har en stark utvecklingspotential då det ligger inom området för projekt
Sjöstaden. Befintliga byggnader, transportytor m.m. utmed delsträckan skulle därför kunna
ersättas med grönområde i anslutning till framtida bostäder samt göras tillgängligt med en
passage över väg E6.
Freda ett 150 meter brett område som ger utrymme för både natur och rekreation i
anslutning till vattendrag och kustvatten. Det är bredare än nuvarande planer visar men
säkerställer utrymmet för meandring och bredare åplan samt att framtida byggnader
hamnar längre ifrån vattendraget.
Meandring av vattendraget.
Anläggning av ett bredare åplan som tidvis översvämmas samt öppna vattenytor i form
av dammar och våtmarker.
Anläggning av en dagvattendamm med inlopp från befintligt dagvattensystem i nordost

Figur 20. Förslag på åtgärder inom delsträcka 1 – mynningsområdet. Blåmarkerat område = meandring, bredare åplan
och dagvattendamm. Pilar = flödesriktning

Delsträcka 2 (Väg E6 – Västergatan)

Åtgärdsnivå 2.
Kantavplaning på den östra sidan av vattendraget.
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Delsträcka 3 (Västergatan – Lilla dammen)

Åtgärdsnivå 1. Utvecklingsmöjligheterna på delsträckan begränsas av den närliggande privata
tomtmarken på båda sidor om vattendraget. Gångstigen på den östra sidan bör i någon form
bevaras eftersom den är viktig för tillgängligheten. Vid eventuellt behov av kapacitetsökning i
Ståstorpsån är dock delsträckan inklusive bron vid Västergatan ett område som bör ses över.
Befintliga erosionsskadade slänter bör återställas.
Delsträcka 4 (Lilla dammen)

Åtgärdsnivå 3.
Anläggning av en dagvattendamm med inlopp från befintligt dagvattensystem i nordost.

Lilla dammen

Figur 21. Förslag på åtgärder inom delsträcka 4. Blåmarkerat område = dagvattendamm
Delsträcka 5 (Flaningen)

Åtgärdsnivå 3.
Flaningen är centralt belägen i ett attraktivt grönområde, vilket gör att användningen i
rekreationssyfte har stor betydelse för utformningen av olika åtgärder.
Bland det viktigaste bedöms vara att öka syresättningen i Flaningen. Detta omfattar förslagsvis
följande åtgärder:
Ökad vattenomsättning genom ökad pumpning av vatten till Flaningen. Det är inte
möjligt att med självfall leda ett delflöde av ån igenom Flaningen då vattenytan ligger för
högt i förhållande till ån. Om ett delflöde ska ledas igenom så måste vattennivån i
Flaningen sänkas (uppskattningsvis minst 1 meter). Det skulle också innebära att botten i
Flaningen måste sänkas om man vill uppehålla samma vattenvolym som idag.
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Luftning av vattnet med hjälp av t.ex. fontän
Omgjort utlopp med stenbeklädda trösklar som vattnet får rinna över antingen i det
nuvarande utloppsdiket i norr eller genom ett nytt ständigt vattenförande utloppsdike
öster om Flaningen.
Ståstorpsån bör få ett ökat utrymme med flackare slänter och bredare strandzon. För att
åstadkomma detta föreslås följande åtgärder:
Kantavplaning på den östra sidan av Ståstorpsån. Detta innebär att befintlig gångväg
måste flyttas österut, in mot Flaningen.
Plantering av buskar och träd utmed vattendraget, vilket på sikt kan ersätta staket.
Beskuggning prioriteras högre än t.ex. utsikt över vattnet då det fyller många viktiga
funktioner för vattendraget och medför ett minskat underhållsbehov.
Flaningen utgör en stor vattenyta och har potential att utvecklas med flera olika funktioner för
ökad flödesutjämning och biologisk mångfald. Följande åtgärder föreslås i Flaningen:
Anläggning av en dagvattendamm i den nordvästra delen av Flaningen. Inloppet till
dagvattendammen sker från befintligt dagvattensystem i norr.
Anläggning av ett nytt ständigt vattenförande utloppsdike öster om Flaningen. Det
befintliga utloppsdiket blir en del av dagvattendammen.
Utfyllnad i kanterna på Flaningen. Den nya flackare och mer flikiga strandkanten
planteras gruppvis med strandlevande växter, gärna vackert blommande sorter.

Flaningen

Lilla dammen

Figur 22. Förslag på åtgärder inom delsträcka 5. Röda linjer = kantavplaning. Streckat område = utfyllnad.
Blåmarkerat område = dagvattendamm och utloppsdike
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Delsträcka 6 (Flaningen – Västra Ringvägen)

Åtgärdsnivå 3.
Kantavplaning utmed den norra sidan.
Anläggning av tvåstegsdike eller översvämningszon på den södra sidan

Figur 23. Förslag på åtgärder inom delsträcka 6 Röda linjer = kantavplaning. Blå streckat område = översvämningszon.
Blåmarkerat område = dagvattendamm

Delsträcka 7 (Västra Ringvägen – Hedvägen)

Åtgärdsnivå 3.
Bevara dagvattendammen som fördröjningsmagasin för dagvatten. Detta innebär att ån
inte bör ledas igenom dammen utan ha kvar sitt lopp vid sidan om dammen.
Sänk befintlig vall mellan dagvattendammen och åfåran och gör en flackare slänt ner mot
ån.
Skapa mer utrymme för vattendraget genom anläggning av tvåstegsdike på den västra
sidan.
Meandring och anläggning av en översvämningszon.
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Figur 24. Åtgärdsförslag inom delsträcka 7. Blå streckat område = översvämningszon. Pilar = flödesriktning

Åfåra

Figur 25. Foto över delsträcka 7 i riktning mot norr. Befintligt vallkrön sänks och åkanten görs flackare (idag brant).
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Delsträcka 8 (Hedvägen – Ståstorp)

Åtgärdsnivå 3.
Anläggning av en dagvattendamm med inlopp ifrån utbyggt dagvattensystem i samband
med exploatering på den östra sidan.
Meandring och anläggning av en översvämningszon utmed ån.

Figur 26. Åtgärdsförslag inom delsträcka 8. Blå streckat område = översvämningszon. Pilar = flödesriktning

Delsträcka 9 (Ståstorp)

Åtgärdsnivå 3.
Genomför underhåll genom klippning av vassvegetation i åfåran. Underhållsbehovet kan
på sikt minskas genom ökad beskuggning.
Anläggning av tvåstegsdike
Anläggning av en översvämningszon där ån kröker söderut.
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Figur 27. Åtgärdsförslag inom delsträcka 9. Blå streckat område = översvämningszon Röda
linjer = Tvåstegsdike Pil = flödesriktning

6.4 Våtmarksinventering
Det är mycket viktigt att olika åtgärder vidtas även i de övre delarna av Ståstorpsån så att
flödesutjämning och rening av vattnet erhålls så långt möjligt innan det når Trelleborgs tätort
eftersom det saknas kapacitet i Ståstorpsåns nedre del och en del av det normala högvattenflödet
bräddar via kulvert rakt ut i Östersjön.
Enligt en inventering av möjliga våtmarkslägen i Trelleborgs kommun finns 8 st. potentiella
våtmarkslägen inom Ståstorpsåns avrinningsområde (Naturvårdsingenjörerna AB 2012). Alla åtta
våtmarkslägen är belägna i den övre delen av Ståstorpsån. Uppsökande verksamhet i Ståstorpsån
under 2016 har resulterat i ytterligare åtgärdsförslag för Ståstorpsån omfattande bl.a. förslag till
meandring, anläggning av tvåstegsdike, översvämningszoner och våtmarker.
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